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21.2.2007 Tarih ve 5582 Sayılı Konut Finansmanı
Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 6 Mart 2007 – 26454)
Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün
Yurtta Saatlerin İleri ve Geri Alınmasına Dair
2007/11698 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 7 Mart
2007 – 26455)
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve
Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (R.G. 2 Mart
2007 – 26450)
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
ve İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 27
Şubat 2007 – 26447)
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
Yönetmelik (R.G. 6 Mart 2007 – 26454)
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 10 Mart 2007 – 26458)
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 19.02.2007 Tarih ve
4268 Sayılı, “Bilirkişi Atamaları” Konulu Duyurusu
Yargıtay Başkanlığından, Yargıtay İçtihatları Birleştirme
Büyük Genel Kurulu Kararı
(R.G. 27
Şubat 2007 – 26447)
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 2
Mart 2007 – 26450)
Danıştay 9. Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 27 Şubat
2007 – 26447)
Adalet ve Maliye Bakanlıklarından Ceza Muhakemesi
Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere
Yapılacak Ödemelere İlişkin 2007 Yılı Tarifesi (R.G. 2
Mart 2007 – 26450)
Maliye Bakanlığından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 368)
(R.G. 1 Mart

-

-

-

2007 – 26449)
Maliye Bakanlığından 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)
(R.G. 1
Mart 2007 – 26449)
Maliye Bakanlığından Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri
No: 262) (R.G. 6 Mart 2007 – 26454)
Maliye Bakanlığından Parasal Sınırlar ve Oranlar
Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)
(R.G. 8 Mart
2007 – 26456)
Maliye Bakanlığından Ön Ödeme Usul ve Esasları
Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)
(R.G. 8
Mart 2007 – 26456)
Maliye Bakanlığından Merkezî Yönetim Harcama
Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ
(Sayı:
2007/1) (R.G. 8 Mart 2007 – 26456)
Maliye Bakanlığından Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri
No: 263) (R.G. 8 Mart 2007 – 26456)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Türk Gıda Kodeksi
Reçel, Jöle, Marmelat Ve Tatlandırılmış Kestane Püresi
Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2007/16)
(R.G. 9 Mart 2007 –
26457)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Türk Gıda Kodeksi
Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları
Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ N:
2007/17) (R.G. 9 Mart 2007 – 26457)
Adalet Bakanlığından 2 Adet İlân (R.G. 27 Şubat 2007 –
26447)
Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 9 Mart 2007 – 26457)
Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 2 Mart 2007 – 26450)
Resmî Gazete’de Düzeltme (R.G. 28 Şubat 2007 –
26448)
2007 Şubat Ayında İstifa Eden veya Meslekten Ayrılan,
İsteği Üzerine ve Yaş Haddinden Emekliye Ayrılan
Hâkim ve Savcılara Ait Liste

Kanun
KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ
KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5582

Kabul Tarihi : 21/2/2007
MADDE 1 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs
Kanununun 45 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin
edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin
edilmiş alacaklarının takibinde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
yapılabilir veya haciz yoluna başvurulabilir."
MADDE 2 – 2004 sayılı Kanunun 128 inci maddesine ikinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"İcra dairesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A
maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından
kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle
temin edilmiş alacaklarının takibinde, satışı istenen taşınmaz için kıymet
takdirini, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi
uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırır."
MADDE 3 – 2004 sayılı Kanunun 128/a maddesine birinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının
takibinde, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi
incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi
uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır."
MADDE 4 – 2004 sayılı Kanunun 134 üncü maddesine ikinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının
takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak uygulanır."
MADDE 5 – 2004 sayılı Kanunun 149/a maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
"2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının
takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde otuz olarak uygulanır. İstinaf
talebinin reddi halinde, teminat olarak alınan tutarın yarısı tazminat olarak
alacaklıya ödenir. Alacaklının satış talebinden sonra takdir edilen ve
kesinleşen kıymete göre, merhunun alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa
kalan tutar teminatın geriye kalan kısmından karşılanır, varsa teminatın
kalan kısmı teminatı yatırana iade edilir."
MADDE 6 – 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 8 – Bu Kanunun 128 inci maddesinin üçüncü
fıkrası ile 128/a maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girmesini izleyen
üçüncü yılın sonuna kadar 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A
maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından
kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle
temin edilmiş alacaklarının takibinde, taşınmaz için kıymet takdiri veya
bilirkişi incelemesi, Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci maddesinin
birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca gayrimenkul değerleme faaliyeti
konusunda yetki verilmiş kişi veya kurumların yanı sıra diğer uzman
bilirkişiler marifetiyle de yapılabilir."

MADDE 7 – 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
"k) İpotekli Sermaye Piyasası Aracı: İpotek teminatlı menkul
kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek finansmanı kuruluşları
tarafından ihraç edilen hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçları ve
konut finansmanından kaynaklanan alacaklara dayalı olarak veya bu
alacakların teminatı altında ihraç edilen diğer sermaye piyasası
araçlarıdır."
MADDE 8 – 2499 sayılı Kanunun 13/A maddesi madde başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İpotek teminatlı menkul kıymetler
MADDE 13/A – İpotek teminatlı menkul kıymetler, ihraççıların
genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve oluşturulan teminat havuzundaki
varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma senetleridir. İpotek
teminatlı menkul kıymetler bankalar ve bu Kanunun 39/A maddesinde
tanımlanan ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilebilir.
İhraççılar, ipotek teminatlı menkul kıymetlerin teminatı olan
varlıkları, diğer varlıklarından ayrı olarak, oluşturacakları teminat havuzu
içerisinde izlemekle yükümlüdür. Teminat havuzuna dahil edilen
varlıklara ilişkin kayıtların tutulmasına ilişkin usûl ve esaslar Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşü alınmak suretiyle
Kurulca belirlenir. Kurul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulunun uygun görüşü alınmak suretiyle, teminat havuzuna dahil
edilen varlıklara ilişkin kayıtların ihraççının yanı sıra ayrı bir kayıt
kuruluşu nezdinde de tutulmasını zorunlu tutabilir.
Teminat havuzu; yapı kullanma izni alınmış konut ve diğer
gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına
alınmış alacaklar, ikame varlıklar ve bunların riskten korunması amacıyla
yapılan sözleşmelerden oluşur. Bunlar dışında kalan varlık ve alacaklar
teminat havuzuna dahil edilemez.
Yapı kullanma izni alınmış konutlar üzerine ipotek tesis edilmek
suretiyle teminat altına alınmış alacakların ilgili konutun değerinin yüzde
yetmişbeşini, yapı kullanma izni alınmış diğer gayrimenkuller üzerine
ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış alacakların ise ilgili
gayrimenkulun değerinin yüzde ellisini aşan kısmı, teminat değerinin
hesaplanmasında dikkate alınmaz. Teminat havuzuna dahil edilecek yapı
kullanma izni alınmış konut ve diğer gayrimenkuller üzerine ipotek tesis
edilmek suretiyle teminat altına alınmış alacakların vadesi gelmiş tüm
ödemelerinin yapılmış olması şarttır.
İkame varlıklar nakit, devlet iç borçlanma senetleri, hazine
kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler, Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatına üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez
bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler ile
Kurulca uygun görülen benzer nitelikteki varlıklardan oluşur.
Teminat havuzundaki tüm varlıklar içerisinde yapı kullanma izni
alınmış diğer gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edilmek suretiyle
teminat altına alınmış alacakların ve ikame varlıkların payı ayrı ayrı
yüzde onbeşi aşamaz.
İhraççılar, teminat havuzundaki varlıkların faiz, kur, kredi ve
benzeri risklerden korunması amacıyla sözleşmeler yapabilir. Teminat
havuzunda yer alan varlıkların riskten korunması amacıyla yapılmış
sözleşmeler de teminat havuzuna dahildir.
İpotek teminatlı menkul kıymetlerin itfasına kadar olan süre
boyunca;

a) Teminat havuzundaki varlıkların nominal değerinin ipotek
teminatlı menkul kıymetlerin nominal değerine eşit ya da fazla olması,
b) Teminat havuzundaki varlıkların getirisinin en az ipotek
teminatlı menkul kıymetlerin getirisine eşit ya da fazla olması,
c) Teminat havuzundaki varlıklardan elde edilen gelirin tutar ve
ödeme dönemleri bakımından ipotek teminatlı menkul kıymet sahiplerine
yapılan ödemeleri karşılaması,
d) Teminat havuzunda yer alan varlıkların net bugünkü değerinin
ipotek teminatlı menkul kıymetlerin net bugünkü değerinden yüzde ikisi
oranında fazla olması,
zorunludur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar
Kurulca belirlenir.
İlave menkul kıymet ihracı veya sekizinci fıkrada belirtilen
koşulların sağlanması amacıyla teminat havuzuna yeni varlıklar dahil
edilebilir. Makul bir gerekçe olması durumunda, ihraççılar, teminat
sorumlusunun onayını alarak, teminat havuzuna dahil edilmiş bir varlığı
teminat havuzundan çıkartabilir veya teminat havuzunda bulunmayan bir
varlık ile değiştirebilirler.
İhraççının Kurulun onayını almak suretiyle bir teminat sorumlusu
belirlemesi zorunludur. Teminat sorumlusunun sahip olması gereken
nitelikler Kurulca belirlenir. Kurul, ipotek teminatlı menkul kıymet
sahiplerinin haklarının korunması amacıyla teminat sorumlusunun
değiştirilmesini istemeye veya teminat sorumlusunu re’sen değiştirmeye
yetkilidir.
Teminat sorumlusu, bu madde kapsamında;
a) Teminat havuzlarının oluşturulmasını ve teminat havuzlarına
dahil edilen varlıkların sahip olduğu nitelikleri,
b) Teminat havuzlarına dahil edilen varlıkların mevcudiyetini
koruduğunu ve bu varlıkların sahip olduğu niteliklere ilişkin
değişiklikleri,
c) Kurul tarafından zorunlu tutulması halinde teminat havuzuna
dahil edilen varlıklara ilişkin kayıtların ihraççının yanı sıra ayrı bir kayıt
kuruluşu nezdinde de tutulmasını,
d) Sekizinci fıkrada sayılan şartlara uygunluğu,
izlemek, tespit ettiği hususlar hakkında, Kurulca belirlenecek usûl
ve esaslar çerçevesinde ihraççıya ve Kurula bilgi vermekle yükümlüdür.
Teminat sorumlusu ihraççıdan, kayıt kuruluşundan ve gerek görülen
durumlarda tapu sicil müdürlüklerinden teminat havuzunda yer alan
varlıklara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, ilgili kayıtları
incelemeye ve çalışanlardan bilgi almaya yetkilidir. İhraççılar, kayıt
kuruluşu ve tapu sicil müdürlükleri teminat sorumlusunun talep ettiği
bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Teminat sorumlusu, talep ettiği
bilgi ve belgelere ulaşılmasının engellenmesi halinde, durumu derhal
Kurula bildirmekle yükümlüdür.
İpotek teminatlı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar, teminat
havuzlarında yer alan varlıklar, teminat amacı dışında tasarruf edilemez,
rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da
dahil olmak üzere haczedilemez ve iflâs masasına dahil edilemez, ayrıca
bunlar hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilemez.
Teminat havuzunda yer alan varlıkların riskten korunması amacıyla
yapılacak olan sözleşmelerde, teminat havuzu ve ipotek teminatlı menkul
kıymetler tasfiye edilinceye kadar, ihraççının iflâsı durumunda
sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilemeyeceğine ilişkin hüküm
bulunması zorunludur.

İhraççının ipotek teminatlı menkul kıymetlerden kaynaklanan
yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi, yönetiminin kamu
kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması veya iflâsı halinde
teminat havuzundaki varlıklardan elde edilen gelir öncelikle ipotek
teminatlı menkul kıymet sahiplerine ve teminat havuzunda yer alan
varlıkların riskten korunması amacıyla yapılmış olan sözleşmelerin karşı
taraflarına yapılacak ödemelerde kullanılır. Bu durumda Kurul;
a) Tedavüldeki ipotek teminatlı menkul kıymetlerin erken itfa
edilmesi, teminat havuzundaki varlıkların nakde dönüştürülmesi ile
bunlara ilişkin işlemleri yürütecek bir idareci atanması veya teminat
havuzundaki varlıkların tedricî tasfiyesi ile tedricî tasfiyeye ilişkin
işlemlerin Yatırımcıları Koruma Fonu tarafından yürütülmesi,
b) Teminat havuzundaki varlıkların, ipotek teminatlı menkul
kıymetlerden kaynaklanan her türlü yükümlülüğü üstlenecek ihraççı
niteliğini haiz bir başka kuruluşa devredilmesi,
c) İpotek teminatlı menkul kıymetlerden kaynaklanan
yükümlülükleri üstlenmeksizin, teminat havuzundaki varlıkların idaresi
ve bu havuzdan elde edilen gelirin ipotek teminatlı menkul kıymet
sahiplerine ödenmesi işlemlerini yürütecek bir idareci atanması,
hususlarında karar vermeye yetkilidir. Kurul, atanacak idareciye
veya Yatırımcıları Koruma Fonuna bu fıkra kapsamındaki hizmetleri
karşılığında teminat havuzundaki varlıklardan ödeme yapılması
hususunda karar vermeye ve yapılacak ödemenin hesaplanmasına ilişkin
usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.
İhraççının ipotek teminatlı menkul kıymetlerden kaynaklanan
ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi ve teminat havuzlarına dahil
edilen varlıkların menkul kıymet sahiplerinin alacaklarını karşılamaya
yetmemesi halinde, alacağı teminat havuzundaki varlıklarla
karşılanmayan ipotek teminatlı menkul kıymet sahipleri ihraççının diğer
malvarlığına başvurabilir.
İpotek teminatlı menkul kıymetlerin ihracında 13 üncü maddede
belirtilen limitler uygulanmaz. İpotek teminatlı menkul kıymet ihraç
limiti, ihraç şartları, teminat havuzundaki varlıkların riskten korunması
amacıyla yapılabilecek sözleşmeler ve bu menkul kıymetlerin Kurul
kaydına alınmasına ilişkin usûl ve esaslar ile ipotek teminatlı menkul
kıymetlerle ilgili diğer hususlar Kurulca belirlenir."
MADDE 9 – 2499 sayılı Kanuna 13/A maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 13/B maddesi eklenmiştir.
"Varlık teminatlı menkul kıymetler
MADDE 13/B – Varlık teminatlı menkul kıymetler; ihraççıların
genel yükümlülüğü niteliğinde olan, alacaklar ve duran varlıkların
teminatı altında ihraç edilen borçlanma senetleridir. Varlık teminatlı
menkul kıymet ihraç edecek kuruluşlar, ihraç limiti, ihraç şartları, teminat
gösterilebilecek alacak ve varlık türleri, teminat gösterilebilecek
varlıklara ilişkin sınırlamalar, teminat gösterilen alacak ve varlıkların
değerlenmesi ve raporlanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
Teminat gösterilen alacak ve varlıkların kayıtlarının tutulmasına
ilişkin usûl ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun
uygun görüşü alınmak suretiyle Kurulca belirlenir.
Kurul ihraççının bir teminat sorumlusu belirlemesini zorunlu
tutabilir. Teminat sorumlusu teminat havuzlarına dahil edilen varlıkların
mevcudiyetini ve niteliklerini, teminat havuzlarının oluşturulmasını ve
varlıkların teminat havuzlarında izlenmesini izlemek, tespit ettiği hususlar
hakkında Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, ihraççıya ve
Kurula bilgi vermekle yükümlüdür.

Teminat sorumlusu ihraççıdan, kayıt kuruluşundan ve gerek görülen
durumlarda tapu sicil müdürlüklerinden teminat havuzunda yer alan
varlıklara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, ilgili kayıtları
incelemeye ve çalışanlardan bilgi almaya yetkilidir. İhraççılar, kayıt
kuruluşu ve tapu sicil müdürlükleri teminat sorumlusunun talep ettiği
bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Teminat sorumlusu, talep ettiği
bilgi ve belgelere ulaşmasının engellenmesi halinde, durumu derhal
Kurula bildirmekle yükümlüdür.
Varlık teminatlı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar teminat
havuzlarında yer alan varlıklar, teminat amacı dışında tasarruf edilemez,
rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da
dahil olmak üzere haczedilemez ve iflâs masasına dahil edilemez, ayrıca
bunlar hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilemez.
Kurul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun
görüşü alınmak suretiyle teminat havuzuna dahil edilen varlıklara ilişkin
kayıtların ihraççının yanı sıra ayrı bir kayıt kuruluşu nezdinde de
tutulmasını zorunlu tutabilir.
Teminat sorumlusunun sahip olması gereken nitelikler Kurulca
belirlenir. Kurul, varlık teminatlı menkul kıymet sahiplerinin haklarının
korunması amacıyla teminat sorumlusunun değiştirilmesini istemeye veya
teminat sorumlusunu re'sen değiştirmeye yetkilidir."
MADDE 10 – 2499 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci
fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"r) Gayrimenkullerin değerlemesini yapabilecek değerleme
kurumlarından sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bulunacaklara
ilişkin şartları belirlemek ve bu şartlara uyan değerleme kurumlarını
listeler halinde ilan etmek; bu Kanunun 38/A maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların
takibinde ve 38/A maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılacak
değerlemelerde, ilgili taşınmaz için değerleme yapacak kişi ve kurumlara
ilişkin şartları belirlemek ve bu şartlara uyan kişi ve kurumları listeler
halinde ilan etmek,"
MADDE 11 – 2499 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (b)
fıkrasına ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf
eklenmiştir.
"İpotek teminatlı menkul kıymetler teminat havuzunun, varlık
teminatlı menkul kıymetler teminat havuzunun, konut finansmanı
fonunun, varlık finansmanı fonunun ve yatırım fonunun üçer aylık
dönemlerin son işgününde, net varlık değerlerinin yüzbinde beşini
aşmamak üzere hesaplanacak kayda alma ücreti, izleyen on işgünü
içerisinde Özel Hesaba yatırılır. Bu paragrafta belirtilen oranı aşmamak
kaydıyla kayda alma ücretinin oranı Bakanlar Kurulunca belirlenir."
MADDE 12 – 2499 sayılı Kanunun 38 inci maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki 38/A, 38/B ve 38/C maddeleri eklenmiştir.
"Konut finansmanı
MADDE 38/A – Konut finansmanı, konut edinmeleri amacıyla
tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla
tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında
tüketicilere kredi kullandırılmasıdır. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden
finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı
kapsamındadır.
Konut finansmanı kuruluşları konut finansmanı amacıyla doğrudan
tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut

finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama
şirketleri ve finansman şirketleridir.
Hazine Müsteşarlığı konut finansmanına ilişkin sigorta sözleşmeleri
ile ilgili usûl ve esasları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği'nin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ise konut finansmanı
kapsamındaki kredilerin yeniden finansmanına ilişkin usûl ve esasları
Türkiye Bankalar Birliğinin görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir.
Kurul, ihraç edilecek ipotekli sermaye piyasası araçlarının dayanağı
veya teminatı olan kredi ve finansal kiralama alacakları için, kredi
açılması veya finansal kiralama sözleşmesi yapılması, bu alacakların
konut finansman fonu portföyüne alınması ya da ipotek teminatlı menkul
kıymetlere dayanak oluşturan teminat havuzuna dahil edilmesi veya fon
portföyüne alınan ya da teminat havuzuna dahil edilen alacakların
yeniden değerlenmesi aşamalarında, konut değerlemesinin gayrimenkul
değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kurumlar
tarafından yapılmış olmasını zorunlu tutmaya yetkilidir.
Konut finansmanı fonu
MADDE 38/B – Konut finansmanı fonu, ihraç edilen ipoteğe dayalı
menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, ipoteğe dayalı menkul
kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan
malvarlığıdır.
Fon kurucuları, fon portföyünde yer alan kredilerin ve bunlarla
bağlantılı işlemlerin ödemelerine aracılık edenler, fon kurma limiti,
portföyün riskten korunması veya kredi değerliliğinin artırılması amacıyla
yapılan sözleşmeler dahil fon portföyüne alınabilecek varlık türleri,
portföy sınırlamaları ile ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin ihraç ve Kurul
kaydına alınmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. Kurucular,
ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yönelik garanti verebilirler.
Fonun tüzel kişiliği yoktur, ancak malvarlığı kurucunun mal
varlığından ayrıdır. Fon malvarlığı, ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul
kıymetler itfa edilinceye kadar, başka bir amaçla tasarruf edilemez,
rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da
dahil olmak üzere haczedilemez, ihtiyatî tedbir kararı verilemez ve iflâs
masasına dahil edilemez.
Fon kurulu, ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin
sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde fonu temsil eder ve yönetir. Fon
portföyüne alınan varlıkların kayıtlarının doğruluğundan ve bu varlıkların
korunması ve saklanmasından fon kurulu sorumludur. Fon kuruluna
ilişkin şartlar ile fon varlıklarının yönetimine ilişkin usûl ve esaslar
Kurulca belirlenir.
Kurucu, fon kurulu ve ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul
kıymetlerin sahipleri arasındaki ilişkilere bu Kanunda ve ilgili mevzuatta
hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanununun vekâlet akdi hükümleri
uygulanır.
Kurul, fon portföyündeki varlıklara ilişkin kayıtların ayrı bir kayıt
kuruluşu nezdinde de tutulmasını zorunlu tutabilir.
İpotekle teminat altına alınmış bir kredi veya konusu gayrimenkul
olan bir finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan alacakların fon
portföyüne alınması halinde, kredi veya alacağın fona devredildiği hususu
ilgili gayrimenkulün tapu sicilinde beyanlar hanesine kaydedilir. Kurul,
ipotekle teminat altına alınmış bir kredi veya konusu gayrimenkul olan
bir finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan alacakların fon
portföyüne alınması halinde, ipoteğin veya mülkiyetin; fon hesabına,
kurucu adına tapuya tescil ettirilmesini zorunlu tutabilir.

Fon içtüzüğü, ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin sahipleri, kurucu
ve fon kurulu arasında, fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre
saklanmasını ve vekâlet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan
iltihakî bir sözleşmedir.
Fon içtüzüğü ve Kurulca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, fon
kuruluşuna izin verilmesi ve ihraç edilecek ipoteğe dayalı menkul
kıymetlerin kayda alınması talebiyle Kurula başvurulması zorunludur.
Fon portföyü farklı sınıflara ayrılarak bu sınıflar üzerine farklı
haklar içeren ipoteğe dayalı menkul kıymetler ihraç edilebilir. Farklı
ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraçları ile ihraç edilen ipoteğe dayalı
menkul kıymetlerin sahiplerine verdiği haklara ilişkin esasların fon
içtüzüğünde belirlenmesi şarttır.
Kurul, portföydeki varlıkların değerleme esaslarına, fonun faaliyet
ve yönetim ilkelerine, birleşmesine, sona ermesine ve tasfiyesine, fon
içtüzüğü, fon yönetim sözleşmesi ve saklama sözleşmesinin kapsamına,
değiştirilmesine, tescil ve ilanına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye
yetkilidir.
Kurucu veya fonun geri ödeme güçlüğüne düşmesi halinde Kurul,
fonun yönetim ve temsilinin Yatırımcıları Koruma Fonu veya atanacak
diğer bir fon kurulu tarafından yürütülmesine veya fonun başka bir
kurucuya devredilmesine karar verebilir. Bu durumda, kurucunun garanti
vermiş olması halinde, ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının geri
ödemelerinin fon malvarlığından karşılanamayan kısmının tam ve
zamanında yapılmasına ilişkin yükümlülüğü devam eder. Kurul, atanacak
fon kuruluna veya Yatırımcıları Koruma Fonuna bu fıkra kapsamındaki
hizmetleri karşılığında fon malvarlığından ödeme yapılması hususunda
karar vermeye ve yapılacak ödemenin hesaplanmasına ilişkin usûl ve
esasları belirlemeye yetkilidir.
Fon kurucusunun iflâsı veya tasfiyesi veya fon kurulu üyelerinin
iflâsı halinde Kurul, gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.
Varlık finansmanı fonu
MADDE 38/C – Varlık finansmanı fonu, ihraç edilen varlığa dayalı
menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul
kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan
malvarlığıdır. Varlık finansmanı fonu portföylerine alınabilecek varlıklar
Kurulca belirlenir.
Bu Kanunun 38/B maddesinin birinci fıkra hükmü dışındaki diğer
fıkra hükümleri, varlık finansmanı fonları için de uygulanır."
MADDE 13 – 2499 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 39 – Diğer sermaye piyasası kurumları; kuruluş ve
faaliyet esasları Kurulca belirlenen, sermaye piyasası araçlarının takas ve
saklanması, derecelendirilmesi, ihraççıların ve sermaye piyasası
kurumlarının denetlenmesi ile uğraşan kuruluşlar, yatırım danışmanlığı,
portföy yönetimi gibi sermaye piyasası faaliyetlerini yerine getiren
şirketler, varlık yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, konut
finansmanı fonları, varlık finansmanı fonları, risk sermayesi yatırım
fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, vadeli işlemler aracılık
şirketleri, sermaye piyasasında faaliyette bulunacak gayrimenkul
değerleme kurumları ve portföy saklama şirketleridir."
MADDE 14 – 2499 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki 39/A maddesi eklenmiştir.
"İpotek finansmanı kuruluşları
MADDE 39/A – İpotek finansmanı kuruluşları, münhasıran konut
finansmanından kaynaklanan alacakların devralınması, devredilmesi,

devralınan alacaklardan oluşan varlıkların yönetimi ve alacakların teminat
olarak alınması suretiyle kaynak temini amacıyla kurulan, sermaye
piyasası kurumu niteliğini haiz anonim ortaklıklardır. İpotek finansmanı
kuruluşları faaliyetlerinin gerektirdiği risk yönetimi amaçlı işlemleri
yürütebilirler.
İpotek finansmanı kuruluşlarının nakden ve her türlü muvazaadan
âri olarak ödenmiş sermayeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununda
kalkınma ve yatırım bankaları için öngörülen tutardan az olamaz.
Kurucularının ve sermayelerinin veya oy haklarının doğrudan veya
dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ile bu
oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren
payların sahiplerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanununda banka kurucu
ortakları için aranan şartları taşımaları zorunludur.
Konut finansmanından kaynaklanan alacakların ve diğer varlıkların
teminat gösterilmesi suretiyle ipotek finansmanı kuruluşlarından kaynak
temin edilmesi halinde, teminat gösterilen varlıklar, başka bir amaçla
tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu
alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar
tarafından haczedilemez, ihtiyatî tedbir kararı verilemez ve iflâs masasına
dahil edilemez. Kurul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun
uygun görüşünü almak suretiyle, teminat gösterilen varlıklara ilişkin
kayıtların ayrı bir kayıt kuruluşu nezdinde de tutulmasını zorunlu
tutabilir.
İpotek finansmanı kuruluşlarının kuruluşuna, faaliyet ilke ve
esaslarına, faaliyetler itibarıyla izin esaslarına, tâbi olacakları
yükümlülüklere ilişkin hususlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulunun uygun görüşünü almak suretiyle, Kurul tarafından belirlenir.
İpotek finansmanı kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet izni almak üzere
Kurula başvurması şarttır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumunun gözetim ve denetimine tâbi olan bir kuruluşun iştirak etmesi
öngörülen ipotek finansmanı kuruluşları için kuruluş izni alınmak üzere
Kurula başvurulması halinde, kuruluş izni verilebilmesi için Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşünün alınması
zorunludur."
MADDE 15 – 2499 sayılı Kanuna 40/C maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 40/D maddesi eklenmiştir.
"Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
MADDE 40/D – Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip
olanlar, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu
olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine üye olmak için başvurmak
zorundadırlar. Lisans sahibi, lisans almaya hak kazandığının kendisine
tebliğinden itibaren üç ay içinde gerekli başvuruyu yapmakla
yükümlüdür. Anılan yükümlülüğe uymayan kimselerin lisansı Kurulca
iptal edilir.
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, gayrimenkul piyasasının ve
gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere
araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Birlik üyelerinin
dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde
çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını
oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak,
kendisine mevzuatla verilen veya Kurulca belirlenen konularda
düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, Birlik Statüsünde
öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda üyeleri temsilen
ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal

düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmakla görevli ve
yetkilidir.
Birlik, bölgesel ve ülke genelinde gayrimenkul değerleri konusunda
istatistikler oluşturur ve yayınlar. Konut finansmanı kapsamında yapılan
değerlemelere ilişkin bilgilerin, Birlik tarafından belirlenecek usûl ve
esaslara göre Birliğe iletilmesi zorunludur.
Birlik, alacağı kararlarda ve yapacağı düzenlemelerde, bu Kanuna,
Kurul yönetmelik, tebliğ ve kararlarına ve ilgili diğer mevzuata uymakla
yükümlüdür.
Üyeler, Birlik Statüsüne ve Birlikçe alınacak kararlara uymak
zorundadırlar.
Birlik, 40/C maddesindeki hükümlere tâbidir."
MADDE 16 – 2499 sayılı Kanunun 46/A maddesinin birinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Kurul, 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca tedricî
tasfiyesine karar verilmesi halinde ipotek finansmanı kuruluşunun tedricî
tasfiyesinin Fon tarafından yürütülmesine, ayrıca ihraççının
yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi, yükümlülüklerinin
toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması, yönetiminin kamu
kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması veya iflâsı halinde
ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerin
teminatı olan varlıklardan oluşan teminat havuzları ile kurucusunun veya
konut finansmanı fonu veya varlık finansmanı fonunun geri ödeme
güçlüğüne düşmesi halinde konut finansmanı fonu ve varlık finansmanı
fonu malvarlıklarının tedricî tasfiyesinin veya idaresinin Fon tarafından
yürütülmesine karar verebilir. Bu fıkra uyarınca Fon tarafından yapılacak
tedricî tasfiye ve idareye ilişkin harcamalarda Fon gelirlerinden
hangilerinin kullanılabileceği Kurul tarafından belirlenir."
MADDE 17 – 2499 sayılı Kanuna 46/B maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 46/C maddesi eklenmiştir.
" İpotek finansmanı kuruluşlarının tedricî tasfiyesi
MADDE 46/C – Bu Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(h) bendi uyarınca yetkileri kaldırılan ipotek finansmanı kuruluşlarının
tedricî tasfiyelerine Kurulca karar verilebilir. Bu kurumların tasfiye
işlemleri Yatırımcıları Koruma Fonu tarafından yürütülür.
Tedricî tasfiyenin amacı, ipotek finansmanı kuruluşlarının mal
varlığını işin niteliğine göre aynen veya nakde çevirmek suretiyle elde
edilen bedeli tahsis ederek tasfiye etmektir. Tedricî tasfiye karar ve
işlemlerinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflâs
Kanunu ve diğer mevzuatın tasfiye ile ilgili hükümleri uygulanmaz.
İpotek finansmanı kuruluşlarının tedricî tasfiyelerinin uygulama usûl ve
esasları Kurulca belirlenir.
Tedricî tasfiye kararı verildikten sonra, ipotek finansmanı
kuruluşunun yasal organlarının görev ve yetkileri, tasfiye sonuçlanıncaya
kadar Yatırımcıları Koruma Fonu tarafından yerine getirilir. Ancak, 46
ncı maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hükmü saklıdır.
Hakkında tedricî tasfiye kararı verilen ipotek finansmanı
kuruluşunun ödemeleri durur ve konut finansmanı fonları, varlık
finansmanı fonları malvarlıkları ile varlık teminatlı menkul kıymetler ve
ipotek teminatlı menkul kıymetler teminat havuzları hariç tüm mal varlığı
üzerinde, bu karar tarihi itibarıyla sadece Fon tarafından tasarruf
edilebilir. Fon, ipotek finansmanı kuruluşunun aktif ve pasifini tespit
eder. İpotek finansmanı kuruluşunun, tasfiye kapsamında yer alan
yükümlülüklerinden, nakit borçları, tedricî tasfiye kararının verildiği
tarihteki anapara ve işlemiş faizleri toplamı üzerinden hesaplanır. İpotek

finansmanı kuruluşunun tedricî tasfiye kararının verilmesinden sonra
vadesi gelen menkul kıymetlerinden doğan hak ve borçları da, vadeleri
itibarıyla belirlenir. İpotek finansmanı kuruluşunun, vadeli borçlarına
vadeden, diğer borçlarına ise tedricî tasfiye tarihinden itibaren 3095 sayılı
Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin
üçüncü fıkrasında öngörülen kanunî temerrüt faizi yürütülür. Mevzuat
uyarınca ipotek finansmanı kuruluşu tarafından verilmiş teminatlar da,
aktifin hesabında dikkate alınır.
Fon, ipotek finansmanı kuruluşunun tasfiye kapsamında yer alan
gerçek hak sahiplerini ve alacak tutarlarını, Kuruldaki kayıtlar, ipotek
finansmanı kuruluşunun kayıtları, bu kuruluşun ilgili olduğu diğer resmi
ve özel kurumların kayıtları ile güvenilir bulunan diğer bilgi ve belgelere
dayanarak tespit eder. İcra ve İflâs Kanununun 278, 279 ve 280 inci
maddelerinde yazılı hallerin varlığı halinde, Fon tarafından iptal davası
açılabilir.
İpotek finansmanı kuruluşunun malvarlığı, tasfiyenin amacı
kapsamında yer alan hak sahiplerinin alacağının ödenmesinde kullanılır.
Ancak, tasfiye bakiyesi bu alacakların tamamının karşılanmasına
yetmezse, ödemeler garameten yapılır. Bu alacaklar tamamen
karşılandıktan sonra artan kısımdan, öncelikle kamu alacakları ve
kalandan Fonun yaptığı tasfiye giderleri nedeniyle doğan alacağı ödenir.
Bakiye, diğer alacaklılara tahsis edilir. İpotek finansmanı kuruluşunun
aktifleri, tasfiyenin amacı kapsamındaki hak sahiplerinin alacaklarını,
Fondan yapılan ödemeleri ve tasfiye giderlerini karşılamaya yetmezse,
Fon, Kurulun uygun görüşüyle ipotek finansmanı kuruluşunun iflâsını
isteyebilir."
MADDE 18 – 2499 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendi ile (C) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"5. Sermaye piyasası kurumlarına, bu Kanunun 13/A ve 13/B
maddeleri kapsamındaki teminat sorumlularına ve 38/B ve 38/C
maddeleri kapsamındaki fon kuruluna; sermaye piyasası faaliyetleri
sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat
olarak veyahut her ne nam altında olursa olsun, kayden veya fiziken tevdi
veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü
kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satan veya rehneden veya
her ne şekilde olursa olsun kullanan, gizleyen yahut inkâr eyleyen
veyahut bu amaca ulaşmak ya da bu fiillerini gizlemek için bilgisayar
ortamında tutulanlar dahil kayıtları tahvil ve tağyir eden ilgili gerçek
kişilerle tüzel kişilerin yetkilileri,"
"C) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına, 7, 9, 10, 10/A,
11, 12 nci maddelerine, 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasına, 13/A
maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, sekizinci,
dokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci, onüçüncü, ondördüncü ve
onbeşinci fıkralarına, 13/B maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci
fıkralarına, 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına, 15 inci maddesinin
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına, 16, 16/A
maddelerine, 25 inci maddesinin (a) bendine, 28 inci maddesinin (b)
bendine, 34 üncü maddesine, 38 inci maddesine, 38/A maddesine, 38/B
maddesinin üçüncü, dördüncü, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve onikinci
fıkralarına, 38/C maddesi kapsamında 38/B maddesinin üçüncü,
dördüncü, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve onikinci fıkralarına, 39/A
maddesine, 40/B ve 40/D maddelerine, 45 inci maddesine, 46 ncı
maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarına, 46/A, 46/B ve 46/C maddelerine

aykırı hareket edenler binikiyüzelli gün adlî para cezası ile
cezalandırılırlar."
MADDE 19 – 2499 sayılı Kanunun 47/A maddesine dördüncü
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Kanunun 40/D maddesinin beşinci fıkrasındaki yükümlülüğe
uymayan üyelere, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim
Kurulunca bin YTL'den beşbin YTL'ye kadar para cezası verilir. Birlik,
verdiği cezaları ilgiliye tebliğ eder ve tahsil ve gelir kaydı için
Yatırımcıları Koruma Fonuna bildirir."
MADDE 20 – 2499 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler
eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 10 – Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
Statüsü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren azami iki yıl
içinde yürürlüğe konulur. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına
sahip olanlar, bu süre içerisinde Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine
üye olmak için Kurula başvurmakla yükümlüdürler.
Bu üyelik başvuruları Kurul tarafından sonuçlandırılır. Kurul, Birlik
Statüsünün yürürlüğe girmesini izleyen bir ay içinde Birlik üyelerini ilk
genel kurul toplantısına çağırır. İlk genel kurula ait masraflar, Birlik
organları oluştuktan sonra Kurula geri ödenmek üzere Kurul tarafından
karşılanır.
GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce
düzenlenmiş bulunan ve bu Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrasında
yer alan konut finansmanı tanımına uyan kredi ve finansal kiralama
sözleşmelerinin tarafı olan tüketiciler, bu maddenin yürürlüğe girmesini
takiben üç ay içerisinde, sözleşmenin yapılmış bulunduğu konut
finansmanı kuruluşuna başvuruda bulunarak, sözleşme konusu işlemin,
bu Kanunun 38/A maddesinde yer alan konut finansmanı tanımı kapsamı
dışında değerlendirilmesi talebinde bulunabilirler. Süresi içinde talepte
bulunmayan tüketicilerin, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce
düzenlenmiş bulunan sözleşmeleri, bu Kanunun 38/A maddesinin birinci
fıkrası kapsamında kabul edilir. Bu maddenin yürürlüğe girmesinden
önce 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre
akdedilen sözleşmelerde, her halükârda borcun vadesinden önce
ödenmesi durumunda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 12 - Finansal kiralama şirketleri ve finansman
şirketleri, bu Kanunun 38/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde konut finansmanı faaliyetinde bulunamaz."
MADDE 21 – 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki bent
eklenmiştir.
"r) Konut finansmanı kuruluşu: 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 38/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kuruluşları,"
MADDE 22 – 4077 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin
beşinci fıkrasına veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi
veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik
haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. 10/B maddesinin dokuzuncu
fıkrasına göre kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu
teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ve kullandırdığı kredi miktarı ile
sınırlıdır. Konut finansmanı kuruluşları tarafından 10/B maddesinin
dokuzuncu fıkrasına göre verilen kredilerin devrolması halinde dahi,
kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder.

Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz. Ayıplı
malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu
takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı
olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz."
MADDE 23 – 4077 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının
hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda, satıcı, sağlayıcı, bayi,
acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına
göre kredi veren müteselsilen sorumludur. İlan ve taahhüt edilen konutun
teslimatının hiç, gereği gibi ya da zamanında yapılmaması durumunda,
10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren konut finansmanı
kuruluşu, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ile
birlikte, kullandırdığı kredi miktarı kadar müteselsilen sorumludur. Konut
finansmanı kuruluşları tarafından 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına
göre verilen kredilerin devrolması halinde dahi, kredi veren konut
finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan
kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz."
MADDE 24 – 4077 sayılı Kanuna 10/A maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 10/B maddesi eklenmiştir.
"Konut Finansmanı Sözleşmeleri
MADDE 10/B – Konut finansmanı kuruluşları tüketicilere sözleşme
öncesinde kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler
vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama
sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek
zorundadır. Tüketici teklifi kabul edip etmemekte serbesttir.
Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilecek genel bilgilerin
kapsamı ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun standartları ilgili birliklerin
görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir. Sözleşme Öncesi
Bilgi Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden
imzalanan sözleşme geçersizdir.
Konut finansmanı sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve bu
sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar
arasında akdedilen sözleşmede öngörülen şartlar, sözleşme süresi
içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
Borçlunun temerrüde düşmesi halinde konut finansmanı kuruluşu
borçluya temerrüt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde iadeli
taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
Konut finansmanı kuruluşu, geri ödemelerin yapılmaması halinde
kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak
ancak tüketicinin birbirini izleyen en az iki ödemede temerrüde düşmesi
halinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını
kullanabilmesi için en az bir ay süre vererek muacceliyet uyarısında
bulunması gerekir.
Finansal kiralama işlemlerinde, tüketicinin muacceliyet uyarısında
verilen sürenin sona ermesini takiben, konut finansmanı kuruluşu kalan
borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere finansal kiralama
sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhal satışa çıkarmakla
yükümlüdür. Konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için 2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının
(r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara kıymet takdiri
yaptırtır. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on iş günü önce tüketiciye
bildirilir. Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak
basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirir.
Tüketici, konut finansmanı kuruluşunun zararının konutun satışından elde

edilen bedeli aşan kısmından sorumludur. Konutun satışından elde edilen
bedelin kalan borcu aşması halinde aşan kısım tüketiciye ödenir. Konut
finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde 3226 sayılı Finansal
Kiralama Kanununun 7, 25 ve 31 inci maddeleri uygulanmaz.
Konutun satışının gerçekleştirilmesi ve elde edilen bedelin kalan
borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben tüketici veya
zilyedliğin devredilmiş olması halinde zilyedliği elinde bulunduran
üçüncü şahıslar konutu tahliye etme yükümlülüğü altındadır. Konutun
tahliye edilmemesi halinde konut sahibi 2004 sayılı İcra ve İflâs
Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uyarınca tüketici veya zilyedliğin
devredilmiş olması halinde zilyedliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar
aleyhine icra yoluna başvurabilir.
Kullanılan finansmanın teminatı olarak şahsi teminat verildiği
hallerde, konut finansmanı kuruluşu asıl borçluya ve diğer teminatlara
başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci
fıkrasında tanımlı konut finansmanından kaynaklanan işlemlerde kredi
veren konut finansmanı kuruluşu, krediyi belirli bir konutun satın
alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile
vermesi durumunda, konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesi
halinde kredi veren satıcı ile birlikte, tüketiciye karşı, kullandırılan kredi
miktarı kadar müteselsilen sorumlu olur. Konut finansmanı kuruluşları
tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut
finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat
havuzlarına devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı
kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu
madde kapsamında sorumlu olmaz.
Konut finansmanı kuruluşunun ödemeleri bir kıymetli evraka
bağlaması ya da kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına
alması yasaktır. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak
olursa, tüketici bu kıymetli evrakı konut finansmanı kuruluşundan geri
isteme hakkına sahiptir. Ayrıca, konut finansmanı kuruluşu kıymetli
evrakın başkasına devri sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin
etmekle yükümlüdür.
Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde
ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz
olarak kabul edilir.
Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik
kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit, değişken
veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir.
Oranın sabit olarak belirlenmesi halinde sözleşmede başlangıçta
belirlenen oran her iki tarafın ortak rızası dışında değiştirilemez. Oranın
değişken olarak belirlenmesi halinde ise, başlangıçta sözleşmede
belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı yine başlangıçta sözleşmede
belirlenecek olan azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla
ve yine sözleşmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul
görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz alınarak
değiştirilebilir. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde bu
yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi
şarttır. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tüketicilerin bilgilendirilme
yöntemlerine ilişkin usûl ve esaslar ise Bakanlık tarafından belirlenir.
Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı
önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi
vadesinden önce yapabilir. Her iki durumda da konut finansmanı

kuruluşu, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini
yapmakla yükümlüdür. Ödenen miktara göre gerekli faiz indiriminin ve
kredinin tüketiciye yıllık maliyet oranının hesaplanmasında Bakanlık
tarafından çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer
verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce
yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden
erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz
indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı
kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların
değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep
edilemez.
Konut finansmanı sözleşmelerinde asgari olarak aşağıdaki unsurlara
yer verilmesi zorunludur:
a) Konut kredisi sözleşmeleri için kredi tutarı, finansal kiralama
sözleşmeleri için toplam kira bedeli,
b) Kredi sözleşmeleri için üzerine ipotek tesis edilen konuta,
finansal kiralama sözleşmeleri için finansal kiralamaya konu olan konuta
ilişkin bilgiler,
c) Yıllık faiz oranı ve yıllık maliyet oranı (değişken faizli
sözleşmelerde yıllık faiz oranı ve yıllık maliyet oranı başlangıç ve azami
faiz oranı için ayrı ayrı hesaplanır),
d) Toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibarıyla
dağılımı (değişken faizli sözleşmelerde başlangıç faiz oranı veya kira
bedeli ve azami faiz oranı veya kira bedeli esas alınarak hesaplanacak
toplam borç tutarları),
e) Değişken faizli sözleşmelerde baz alınan endeks ve faiz
oranındaki veya kira bedellerindeki değişmenin hesaplanma yöntemi,
f) İlk yıl için dönemsel olarak, kalan yıllar için yıllık olarak
hazırlanan, ödenen anapara, ödenen faiz, diğer giderler, kalan anapara,
ilgili dönemler için geri ödeme veya kira bedellerinin yer aldığı ödeme
planı (Değişken faizli sözleşmelerde, başlangıç ve azami faiz oranları
kullanılarak iki ayrı ödeme planı oluşturulur.),
g) Geri ödeme veya kira ödeme sayısı, ödeme tarihleri, belirlenen
ödeme tarihinin resmi tatile gelmesi durumunda ödemelerin ne zaman
yapılacağı, ilk ve son ödeme tarihleri,
h) İstenecek teminatlar,
i) Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde, kredi sözleşmeleri için
akdi faiz oranının (değişken faizli sözleşmelerde cari faiz oranının) yüzde
otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı, finansal kiralama
sözleşmeleri için uygulanacak gecikme faiz oranı,
j) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
k) Kredi geri ödemelerinin veya kira ödemelerinin vadesinden önce
yapılmasına ilişkin şartlar ve sabit faizli sözleşmelerde erken ödeme
ücreti öngörülmekte ise hesaplanmasına ilişkin esaslar,
l) Kredinin veya kira bedellerinin yabancı para birimi cinsinden
belirlenmesi durumunda, kira ve geri ödeme tutarları ile toplam borç
tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına
ilişkin şartlar,
m) Sözleşmeye konu olan konutta kıymet takdiri yapılmasını
gerektirebilecek haller ve kıymet takdirinin kimler tarafından
yapılabileceği,
n) Varsa sözleşmeye konu olan konuta ilişkin sigorta bilgileri.

Tüketiciye gönderilecek dönemsel ödeme dekontlarında ödemelerin
onbeşinci fıkranın (d) bendinde yer aldığı şekliyle dağılımına ve kalan
borç miktarına yer verilir.
Bu maddenin uygulanmasında, konut yapı kooperatiflerinin gerçek
kişi ortakları tüketici kabul edilir."
MADDE 25 – 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan "10/A maddesinde," ibaresinden sonra gelmek üzere
"10/B maddesinde," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 26 – 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama
Kanununun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Ancak, tüketicilerin konut edinmesine veya yatırımlara finansman
sağlayan finansal kiralama işlemlerinde kiracı, kiracılık sıfatını ve/veya
sözleşmeden doğan hak ve/veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı
izin alınması kaydıyla devredebilir. İş bu devir nedeniyle finansal
kiralama sözleşmesinde yapılan kiracı değişikliği, bu Kanunun 8 inci
maddesi çerçevesinde tescil edilir veya şerh olunur.
Konut finansmanı kapsamında yapılan finansal kiralama
işlemlerinde kiracı, kiralayana bilgi vermek, diğer finansal kiralama
işlemlerinde ise sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla finansal kiralama
konusu malın zilyetliğini bir başkasına devredebilir."
MADDE 27 – 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 10 – Toplu Konut İdaresi Başkanlığının konut
satışından kaynaklanan ipotekli veya ipoteksiz alacakları, ipotek
finansmanı kuruluşları tarafından devralınabilir ve devredilebilir."
MADDE 28 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun 75 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (5) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"1. Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve
diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık
dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma
belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen
ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı
fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen
faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.);"
"5. Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut
finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul
kıymetler hariç ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul
kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu
Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul
kıymetlerden sağlanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya
başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer
artışları irat sayılmaz.);"
MADDE 29 – 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (7) numaralı bendinin (e) alt bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki alt bent eklenmiş ve mevcut (f) alt bendi (g) alt bendi olarak
teselsül ettirilmiştir.
"f) İpotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları
tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçlarından elde edilen
kâr payı ve faiz gelirlerinden,"
MADDE 30 – 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununun 29 uncu maddesinin (i) ve (u) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

"i) Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında
ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının
da ek teminat olarak verildiği sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile
ihracata ait nakliyat sigortalarında ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut
finansmanı kapsamında yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden
alınan paralar"
"u) Bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve ipotek
finansmanı kuruluşlarının kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları
sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üzerinde elden
çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar,"
"y) İpotek finansmanı kuruluşlarının, konut finansmanı
kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının, 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut
finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler dolayısıyla lehe alınan
paralar."
MADDE 31 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59
uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"o) Konut finansmanı kuruluşları ve ipotek finansmanı kuruluşları
tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde
tanımlanan konut finansmanı kapsamında tesis olunacak ipotek işlemleri,
p) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde
tanımlanan konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalarda
kiralanan konutların kiracıya devri,
r) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından konut satışları
nedeniyle tesis olunacak ipotek işlemleri."
MADDE 32 – A) 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin "(A)
Mahkeme Harçları" başlıklı bölümünün "III- Karar ve ilam harcı" başlıklı
fıkrasının "1. Nispi harç" başlıklı bendinin, (e) alt bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
"f) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında
tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut
İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde,
ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi
halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden
Binde 54
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı
olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya
Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir."
B) 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin "(B) İcra ve iflâs
harçları" bölümünün "I-İcra harçları" başlıklı fıkrasının "3. Değeri belli
olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:" başlıklı bendinin
sonuna aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
"h) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin
birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan
alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş
alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri
oranında uygulanır."
MADDE 33 – 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin "XI.
Finansal faaliyet harçları" bölümünün (10) numaralı fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 34 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi
Kanununa bağlı (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili
kağıtlar" başlıklı bölümüne aşağıdaki (36) numaralı fıkra, "V-Kurumlarla

ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne ise aşağıdaki (23) ve (24) numaralı
fıkralar eklenmiştir.
"36. Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen
makbuz ve kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı
işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık
teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen
menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak
düzenlenen makbuz ve kağıtlar."
"23. İpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının
kuruluş ve ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul
kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsil eden menkul kıymetlerin
ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü
işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluşlar veya
fonlar tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar.
24. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının menkul kıymet ihracı ve
ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile
ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluş tarafından ödenmesi
gereken makbuz ve kağıtlar."
MADDE 35 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.
"ş) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde
tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek
konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi
(müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan
konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede
mahallinde yapılan satışı dahil)."
MADDE 36 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 37 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5/3/2007

[R.G. 6 Mart 2007 – 26454]
—— • ——

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2007/11698
Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta
saatlerin;
25 Mart 2007 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri
alınması,
28 Ekim 2007 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri
alınması;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2/2/2007 tarihli ve 1543
sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair
Kanun’un değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/2/2007
tarihinde kararlaştırılmıştır.
[R.G. 7 Mart 2007 – 26455]
—— • ——

Yönetmelikler
Adalet Bakanlığından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE
VEKİLLERİN
GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN
USUL VE
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi
Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine
müdafi veya vekillerin görevlendirilmeleri ile bu kişilere yapılacak
ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ceza Muhakemesi Kanunu
gereğince müdafi veya vekil görevlendirilmesi ile bu kişilere yapılacak
ödemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 150, 234 ve 239 uncu maddeleri ile
23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Baro: Hukukî yardımın yapılacağı yerin bağlı bulunduğu baroyu,
b) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün
kesinleşmesine kadar geçen evreyi,
c) Soruşturma: Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden;
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen hâllerde bu kararın
kesinleşmesine, kamu davası açılan hâllerde ise iddianamenin kabulüne
kadar geçen evreyi,
ç) Tarife: Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Türkiye Barolar
Birliğinin görüşü alınarak her yıl Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca
hazırlanan ve müdafi veya vekillere ödenecek meblâğları gösteren
tarifeyi,
d) Ücret: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından
görevlendirilen müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenecek meblâğ ile
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca
mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan zorunlu yol
giderlerini, acele ve zorunlu hâllerde ise bu Yönetmeliğin 11 inci
maddesinin birinci fıkrasında sayılan mercilerin uygun görmesi üzerine
mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müdafi veya Vekillere İlişkin Hükümler
Müdafi veya vekillerin görevlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi
seçmesi istenir. Müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse,
görevlendirilecek müdafie yapılacak ödemelerin yargılama giderlerinden
sayılacağı ve mahkûmiyeti hâlinde kendisinden tahsil edileceği hususu
hatırlatılarak talep ettiği takdirde barodan bir müdafi görevlendirmesi
istenir.
(2) Şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede
malûl veya sağır ve dilsiz ise ya da hakkında alt sınırı beş yıldan fazla
hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı soruşturma ya da kovuşturma
yapılıyorsa istemi aranmaksızın barodan bir müdafi görevlendirmesi
istenir. Ancak bunun için şüpheli veya sanığın müdafiinin olmaması
şarttır.
(3) İkinci fıkrada sayılan hâllerde kovuşturma aşamasında sanığa
iddianamenin tebliği için çıkarılan çağrı kâğıdına ayrıca "tebliğ tarihinden
itibaren yedi gün içinde müdafii bulunup bulunmadığını bildirmesi,
bildirimde bulunmadığı takdirde barodan bir müdafi görevlendirmesinin
isteneceği, görevlendirilen müdafie ödenecek ücretin yargılama
giderlerinden sayılacağı ve mahkûmiyeti hâlinde kendisinden tahsil
edileceği" hususunu hatırlatan meşruhat verilir. Sanığın tutuklu olması
hâlinde Ceza Muhakemesi Kanununun 176 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
gereğince yapılan işlemler sırasında yukarıda belirtilen meşruhat
hatırlatılır. Sanık tarafından bildirimde bulunulmadığı, tebligat
yapılamadığı veya tutuklu sanığın müdafii olmadığını bildirmesi hâlinde
duruşma günü beklenmeksizin barodan bir müdafi görevlendirmesi
istenir.
(4) Vekili bulunmayan mağdur, şikâyetçi veya katılanın talep
etmesi hâlinde, barodan bir vekil görevlendirmesi istenir.
(5) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince mağdur veya suçtan zarar
gören için zorunlu olarak vekil görevlendirilmesi gereken hâllerde istemi
aranmaksızın barodan bir vekil görevlendirmesi istenir. Ancak bunun için
mağdur veya suçtan zarar görenin vekilinin olmaması şarttır.
(6) Müdafi veya vekil görevlendirilmesi; soruşturma evresinde
ifadeyi alan merci veya sorguyu yapan hâkim, kovuşturma evresinde ise
mahkeme tarafından barodan talep edilir.
Görevlendirme esasları
MADDE 6 – (1) Soruşturma evresinde görev yapan müdafi veya
vekil, engel bulunmadığı takdirde kovuşturma evresinde de öncelikle
görevlendirilir.
(2) Soruşturma veya kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat
çatışması bulunduğu bildirilmediği takdirde birden fazla şüpheli, sanık,
mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için aynı müdafi veya
vekil görevlendirilebilir.
(3) Baro tarafından müdafi veya vekil olarak atanan avukat, haklı
mazereti hâlinde görevlendirilmesine ilişkin yazıya dayanarak başka bir
avukata yetki verebilir.
(4) Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle
davadan çekilmesi hâlinde, baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil
görevlendirilir.
(5) Dosyada görevli müdafi veya vekilin, istinaf veya temyiz kanun
yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi
durumunda, zorunlu müdafi veya vekil gerektiren hâllerde görevlendirme,
kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından o yer barosundan
istenir.
(6) Müdafi veya vekil, soruşturma evresinde ya da duruşmada hazır
bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine

getirmekten kaçınırsa, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme derhal
başka bir müdafi veya vekil görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar.
Görevin sona ermesi
MADDE 7 – (1) Müdafi veya vekilin görevi;
a) Soruşturma evresinde; kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın
kesinleşmesi, yetkisizlik veya görevsizlik kararı, kamu davası açılması
hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi,
b) Kovuşturma evresinde; yargılamanın yapıldığı il veya ilçe
dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik veya yetkisizlik kararı, esasa
ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi,
c) Müdafi, vekil veya kendisine müdafi ya da vekil görevlendirilen
kişinin ölmesi,
ç) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi,
hâllerinde sona erer.
(2) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma
makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekil
azledilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Usul ve Esasları
Ücret
MADDE 8 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro
tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesinden ayrık olarak hazırlanacak "Ceza Muhakemesi Kanunu
Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere
İlişkin Tarife" gereğince ödenecek meblâğ Adalet Bakanlığı bütçesinde
bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanır.
(2) Müdafi veya vekilin görevi gereği yaptığı zorunlu yol giderleri
ayrıca ödenir.
(3) Müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenen meblâğ ile zorunlu
yol giderleri yargılama giderlerinden sayılır.
Tarife
MADDE 9 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro
tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblâğ, Türkiye
Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye
Bakanlıkları tarafından her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak
tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir. Tarife
ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.
Ödemeye ilişkin esaslar
MADDE 10 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince
görevlendirilen müdafi veya vekile soruşturma ve kovuşturma evreleri
için ayrı ayrı olmak üzere Tarifede belirlenen ücret ödenir.
(2) Soruşturma evresinde kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ve
mahkeme huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için farklı avukatların
görevlendirilmesi hâlinde tek bir ücret ödenir ve bu ücret görevli
avukatlara katkıları oranında paylaştırılır.
(3) Aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde bir kişi için aynı
avukata birden fazla ücret ödenmez.
(4) Aralarında menfaat çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli,
sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için
görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı,
ancak en fazla on kişi ücreti ödenir.
(5) Yetki belgesi ile görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenmez.
(6) Müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukatın mesleği
bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde baro

tarafından yeniden görevlendirilen müdafi veya vekile de Tarifede yazılı
ücret ödenir.
(7) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentlerinde belirtilen görevsizlik ile yetkisizlik veya davanın nakli
sebebiyle müdafilik ya da vekillik görevinin sona ermesi hâllerinde
Tarifede yazılı ücret ödenir.
(8) Kovuşturma evresinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın
yargılamanın yapıldığı il veya ilçe içindeki üst dereceli mahkemeye
gönderilmesi hâlinde Tarifede yazılı ücretler arasındaki fark ilâveten
ödenir.
(9) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi nedeniyle
görevi sona eren müdafi ya da vekile Tarifede yazılı ücret ödenir.
(10) Cumhuriyet savcılığı veya mahkemenin talebi üzerine istinabe
işlemi sırasında görevlendirilen müdafi veya vekile Tarifede yazılı ücretin
yarısı ödenir.
(11) Müdafi veya vekillik ücretinin belirlenmesinde sarf kararının
düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan Tarife esas alınır.
Ücretin ödenme usulü
MADDE 11 – (1) Müdafi veya vekil; soruşturma evresinde ifade
alma ve sorguya, kovuşturma evresinde ise bir oturuma katılmakla
Tarifede belirlenen meblâğı almaya hak kazanır. Bu meblâğ, soruşturmayı
yürüten Cumhuriyet savcısı veya kovuşturmayı yapan mahkeme hâkimi
tarafından düzenlenecek sarf kararı ve serbest meslek makbuzuna
istinaden ödeme emri belgesiyle ödenir.
(2) Zorunlu yol giderleri ise buna ilişkin belge veya gider
pusulasının ibrazı üzerine birinci fıkrada sayılan mercilerce düzenlenen
sarf kararına istinaden ödeme emri belgesiyle ödenir.
(3) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı
yer Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlük tarihinden öncesine ilişkin uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/12/2006 tarihi ile bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarih arasında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca
soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilmiş
müdafi veya vekillere ilişkin hususlarda da bu Yönetmelik hükümleri ile
2007 yılı Tarifesi uygulanır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen döneme ilişkin olarak serbest meslek
makbuzu ile yol giderlerini gösteren belge veya gider pusulasının ibrazı
üzerine sarf kararları ve ödeme emri belgeleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı
yürütür.
[R.G. 2 Mart 2007 – 26450]
—— • ——

Adalet Bakanlığından:
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI
KURUMU

VE İŞYURTLARININ MUHASEBE UYGULAMA
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR
YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/3/2006 tarihli ve 26108 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve
İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
[R.G. 27 Şubat 2007 – 26447]
—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR
HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2 nci maddesine göre
tespit ve ilan olunan deprem bölgelerinde yeniden yapılacak,
değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü
yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve
yapımı ile mevcut binaların deprem öncesi veya sonrasında
performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli
kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulanacak esaslar
MADDE 3 – (1) Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında
bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 4 – (1) 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan
Bakanı yürütür.
Not: Yönetmelik Ek’i yer darlığı nedeniyle Bülten’e alınamamıştır.

[R.G. 6 Mart 2007 – 26454]
—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, banka kartları ve kredi
kartlarının çıkarılmasına, kullanımına ve kartlı ödemeler sisteminde yer
alan kuruluşların faaliyet esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri
anlaşması yapan kuruluşlar, kartlı işlemler için bilgi alışverişi ile takas ve
mahsup işlemi yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu
Yönetmelik hükümlerine tâbidir.
(2) Kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin
vadeli satışı ile alıcının borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart
çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir kredilendirme işlemi
yapılmaksızın veya hesaba bağlı olmaksızın önceden belirlenen bir tutarla
sınırlı olmak üzere kart düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler bu
Yönetmelik hükümlerine tâbi değildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
24, 25, 26, 27 ve 29 uncu maddeleri uyarınca düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Diğer kuruluşlar: Kredi kartı çıkarma yetkisini haiz banka
dışında kalan kuruluşları,
b) Kanun: 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununu,
c) Kartlı sistem kuruluşu: Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran
ve bu sisteme göre kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi
veren kuruluşları,
ç) Kart çıkaran kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı düzenleme
yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşları,
d) Kart kuruluşu: Kartlı sistem kuruluşu, kart çıkaran kuruluş ve
üye işyeri anlaşması yapan kuruluşları,
e) Kurucu: Bir kart kuruluşunun sermayesinin veya oy haklarının
doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden
paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme
imtiyazı veren paylara sahip gerçek veya tüzel kişileri,
f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
g) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
ğ) Mali kurumlar: Ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları
olan ve bu konularda kendi özel mevzuatı uyarınca alınan izin ve ruhsat
ile faaliyet gösteren kurumları,
h) Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı
kabulünü sağlamak amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan bankaları ya da
kuruluşları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İzne Tabi İşlemler
Faaliyet iznine ilişkin bilgi ve belgeler

MADDE 5 – (1) Türkiye'de kart kuruluşu faaliyetinde bulunmak
üzere Kuruma verilecek başvuru dilekçelerine;
a) Kurucuların Yönetmelik ekindeki örneklere (ek-1 ve ek-2) uygun
şekilde düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer beyannamenin,
b) Kurucuların beyannamelerinde belirtilen mevduat ve kredi
hesaplarına ilişkin bilgilerin tevsiki amacıyla, ilgili bankalarca Kuruma
hitaben düzenlenecek her biri aynı tarihi taşıyan belgelerin,
c) Ortaklık ana sözleşmesinin,
ç) Bu kuruluşların faaliyetinden beklenen faydayı analiz eden
detaylı fizibilite raporu ile kuruluştan itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya
konulduğu tahmini bilânço ile kâr ve zarar cetvellerinin,
d) Kurucuların müflis olmadıklarına, haklarında iflasın ertelenmesi
kararı verilmiş bulunmadığına, tüzel kişilerin uzlaşma suretiyle yeniden
yapılandırma başvurularının tasdik edilmiş olmadığına ilişkin Asliye
Ticaret Mahkemelerinden, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin
yetkili İcra Mahkemesinden alınacak belgelerin,
e) Gerçek kişi kurucularca arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde
alınmış adli sicil belgelerinin,
f) Tüzel kişilerin kuruluşa ortak olmasına ilişkin yetkili
kurullarından alınmış karar örneklerinin,
g) Kurucuların tasfiyeye tabi tutulan bankerler, sigorta şirketleri ve
para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan
veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla bir oranda pay sahibi
olmadıklarına ilişkin bir beyanın (ek-3),
ğ) Kurucuların tasfiyeye tabi tutulan veya Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonuna devredilen bankalarda devirden önce doğrudan veya
dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarını gösterir
bir beyanın (ek-3),
h) Tüzel kişi kurucuların kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicili
Gazetesinin, bunların ortakları, pay oranları ve tutarları ile varsa imtiyazlı
payları gösteren listelerin, faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları
hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununa göre yetkili yeminli mali müşavirlerce onaylanmış
son üç yıla ait bilanço ile kâr ve zarar cetvellerinin, varsa derecelendirme
şirketlerinden biri tarafından hazırlanmış ve öngörülen dereceyi de içeren
bir raporun,
ı) Tüzel kişi kurucuların dahil olduğu sermaye grubuna ait varsa
uluslararası muhasebe standartlarına uygun ve uluslararası kabul gören bir
bağımsız denetim şirketinin onayını taşıyan son üç yıla ait konsolide
bilanço ile kâr ve zarar cetvellerinin,
i) Sermayedeki dolaylı pay sahipliklerinin tespitini teminen tüzel
kişi kurucuların tüzel kişi ortaklarının ve bu ortakların sermayelerinde
pay sahibi tüzel kişilerin paydaşlarını ve pay oranlarını gösterir
cetvellerin,
j) Kurucuların muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin
ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak belgelerin,
k) Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların
mali durumları hakkında 3568 sayılı Kanuna göre yetkili yeminli mali
müşavirlerce düzenlenecek bir raporun,
l) Kurucuların ve belirlenmişse görevlendirilecek yönetim kurulu
üyeleri ile genel müdürün son on yılda mali bir kurumda görev alıp
almadıklarına ilişkin bilgileri de kapsayacak biçimde ayrıntılı
özgeçmişlerinin,

m) Kurucuları temsile yetkili kişi veya kişilere verilmiş
vekâletname örneklerinin,
n) Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların,
gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her
türlü muvazaadan ari olarak sağladıklarına dair ek-4’te yer alan örneğe
uygun olarak düzenleyip imzalayacakları birer taahhütnamenin
eklenmesi gerekir.
(2) Türkiye'de kart kuruluşu faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda
bulunan kuruluş ortaklarından hiçbirinin bu Yönetmelikte tanımlanan
kurucu vasfını haiz olmaması halinde, en büyük paya sahip beş ortaktan
bu madde çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeler istenir.
(3) Yabancı uyruklu kişilerce temin edilecek bilgi ve belgeler
hakkında bu madde hükümleri uygulanır.
(4) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından gerekli
göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebileceği gibi Kurul kararıyla, bu
maddede yer alan bilgi ve belgeleri farklı kapsam ve içeriklerde talep
etmeye yetkilidir.
Yurt dışında kurulu banka veya mali kurumların Türkiye’de
kart kuruluşu kurmaları veya pay devralmaları
MADDE 6 – (1) Yurt dışında kurulu banka veya mali kurumların,
Türkiye’de kart kuruluşu kurmak veya mevcut kart kuruluşlarından
birinin paylarını devralmak üzere Kuruma verecekleri başvuru
dilekçelerine,
a) Banka veya mali kurumun ana sözleşmesinin,
b) Türkiye’de kart kuruluşu kurmak veya mevcut kart
kuruluşlarından birinin paylarını devralmaya ilişkin yetkili kurullarından
alınmış karar örneklerinin,
c) Kart kuruluşu kurulmasından veya payların devralınmasından
beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile üç yıllık
hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ile kâr ve zarar cetvellerini
ve gerekmesi halinde sermaye artırımları için gereken kaynak tutarını ve
bu tutarın sağlanacağı kaynakları içeren bir raporun,
ç) Banka veya mali kurumun son beş yıla ait bilanço ve kâr ve zarar
cetvelleri ile yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bağımsız denetim
raporlarının,
d) Banka veya mali kurumun ortakları, kurulu bulunduğu ülke
dışındaki teşkilat ve organizasyon yapısı, uluslararası mali piyasalardaki
faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler ile banka ve mali kurum
hakkında uluslararası kabul gören derecelendirme şirketleri tarafından
hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren raporun,
e) Banka veya mali kurumun kurulduğu veya faaliyette bulunduğu
ülkede mevduat kabul etmesinin veya bankacılık işlemleri yapmasının
yasaklanmamış olduğuna ve/veya faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama
bulunmadığına ilişkin ilgili resmi makamdan alınmış belgenin,
f) Banka veya mali kurumun son genel kuruluna ilişkin tutanaklarla,
sermayenin yüzde onundan fazlasına sahip ortakların, banka veya mali
kurumun merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili makamlarınca onaylı bir
listesinin,
g) Banka veya mali kurumun merkezinin bulunduğu ülke
mevzuatına göre yetkili bağımsız denetim kuruluşlarından biri tarafından
her yıl yapılacak incelemeye ilişkin raporların Kuruma tevdi edileceğine
dair taahhütnamenin
eklenmesi gerekir.
(2) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından gerekli
göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebileceği gibi Kurul kararıyla, bu

maddede yer alan bilgi ve belgeleri farklı kapsam ve içeriklerde talep
etmeye yetkilidir.
Merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem kuruluşlarının
Türkiye’de şube açmaları
MADDE 7 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası
uyarınca temsilcilik açmamak kaydıyla, merkezi yurt dışında bulunan
kartlı sistem kuruluşlarının Türkiye’de şube açmalarına ilişkin olarak
1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin,
birinci fıkrasının (e) bendi hariç 5 inci maddesi ve 6 ncı maddesi
hükümleri uygulanır.
Merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem kuruluşlarının
Türkiye’de temsilcilik açmaları
MADDE 8 – (1) Merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem
kuruluşlarının Türkiye'de şube ya da kredi kartı sistemi kurmamak, kart
çıkarmamak ve üye işyeri anlaşması yapmamak kaydıyla temsilcilik
açmaları Kurulun iznine tâbidir.
(2) Yurt dışında kurulu kartlı sistem kuruluşlarının Türkiye’de
temsilcilik açmak üzere Kuruma verecekleri başvuru dilekçelerine;
a) Kartlı sistem kuruluşunun ana sözleşmesinin,
b) Asgari üç yıldır faaliyet gösterildiğini tevsik eden bilânço ve
faaliyet raporları ile mali tablolara ilişkin yetkili bağımsız denetim
kuruluşu raporlarının,
c) Kartlı sistem kuruluşunun faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama
bulunmadığına ilişkin ilgili resmi makamdan alınmış belgenin,
ç) Türkiye’de temsilcilik açılmasına dair yetkili kurullarından
alınmış karar örneklerinin,
d) Görevlendirilmesi düşünülen temsilcilerin son on yılda mali bir
kurumda görev alıp almadıklarına ilişkin bilgileri de içeren ayrıntılı
özgeçmişlerinin,
e) Temsilcilik açılmasından beklenen faydayı analiz eden bir
raporun,
f) Kartlı sistem kuruluşunun ortakları, kurulu bulunduğu ülke
dışındaki teşkilat ve organizasyon yapısı, uluslararası mali piyasalardaki
faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler ile kartlı sistem kuruluşu
hakkında varsa uluslararası kabul gören derecelendirme şirketleri
tarafından hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren raporun,
g) Kartlı sistem kuruluşu veya mali kurumun merkezinin bulunduğu
ülke mevzuatına göre yetkili bağımsız denetim kuruluşlarından biri
tarafından her yıl yapılacak incelemeye ilişkin raporların Kuruma tevdi
edileceğine dair taahhütnamenin
eklenmesi gerekir.
(3) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından gerekli
göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebileceği gibi Kurul kararıyla, bu
maddede yer alan bilgi ve belgeleri farklı kapsam ve içeriklerde talep
etmeye yetkilidir.
Türkiye’de kurulu kart kuruluşlarının yurt dışında şube veya
temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara
katılmaları
MADDE 9 – (1) Türkiye’de kurulu kart kuruluşlarının yurt dışında
şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş
ortaklıklara katılmaları Kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları, yurt
dışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya
kurulmuş ortaklıklara katılımın gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde
açıklayan bir raporla birlikte Kuruma yapılır. Yürürlükteki standart

oranları gerçekleştiremeyen veya teşkilatlanmaları üzerine kısıtlama
getirilen kart kuruluşlarınca yapılacak başvurular işleme konulmaz.
(2) Kart kuruluşunun yurt dışında şube açma, ortaklık kurma veya
kurulmuş ortaklıklara katılma taleplerine izin verilebilmesi için, şube
veya ortaklığın bulunduğu ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında,
Kurumun denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu
bilgi ve belgeleri edinmesine ve söz konusu şube ve ortaklıklarda denetim
yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması şarttır.
Bilgi alışverişi ile takas ve mahsup işlem kuruluşlarının faaliyet
izni alması
MADDE 10 – (1) Bilgi alışverişi ile takas ve mahsup işlem
kuruluşları faaliyet izni almak üzere Kuruma verecekleri başvuru
dilekçelerine,
a) Bilgi alışverişi ile takas ve mahsup işlem kuruluşunun ana
sözleşmesinin,
b) Bilgi alışverişi ile takas ve mahsup işlem kuruluşu
kurulmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile
üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilânço ile kâr ve zarar
cetvellerinin,
c) Ortaklık, teşkilat ve organizasyon yapısı, teknoloji alt yapısı
hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler ile varsa bilgi alışverişi ile takas ve
mahsup işlem kuruluşu hakkında uluslararası kabul gören derecelendirme
şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren
raporun
eklenmesi gerekir.
(2) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından gerekli
göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebileceği gibi Kurul kararıyla, bu
maddede yer alan bilgi ve belgeleri farklı kapsam ve içeriklerde talep
etmeye yetkilidir.
Faaliyet veya Türkiye’de şube veya temsilcilik açma izni
MADDE 11 – (1) Faaliyet veya Türkiye’de şube veya temsilcilik
açma izni Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararla
verilir. Kurumca, faaliyet izni için başvuran kart kuruluşu, bilgi alışverişi
ile takas ve mahsup işlem kuruluşlarının sermayesinin her türlü
muvazaadan arî olarak ve nakden ödenip ödenmediği, yapacağı işlemleri
gerçekleştirebilecek ölçüde teknik donanım ve yeterli personelin bulunup
bulunmadığı, yönetici düzeyindeki personelin yeterli sayıda ve kanuni
şartları haiz olup olmadığı, kuruluşun yönetimine ve iç denetimine ilişkin
olarak gerekli düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı hususları incelenir ve
Kurulca faaliyet izni verilir.
(2) Faaliyet izni kararı kartlı sistem kuruluşları için kartlı sistem
kurma, kart çıkarma ve üye işyerleri ile anlaşma yapma faaliyetini, kart
çıkaran kuruluşlar için ise kart çıkarma ve üye işyerleri ile anlaşma
yapma faaliyetlerini kapsar.
(3) Faaliyet izninin Resmî Gazete’de yayımlanmasından önce
Kurumca yapılacak tebligata istinaden, sisteme giriş payı olarak Kanunun
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen asgari
sermayenin yüzde beşine karşılık gelen tutarın faaliyete başlamadan önce
Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge ile finansal faaliyet izin belgesi
harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair belgenin Kuruma tevdi
edilmesi gerekir.
(4) Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma
yapma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının, Kanun ve
Yönetmelikte faaliyet izni alınması için gereken şartları kaybetmesi, iznin
gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olduğunun tespit edilmesi, iznin

alınmasından itibaren altı ay içinde faaliyete geçilmemesi veya bir yıl
içinde kesintisiz altı ay süre ile faaliyette bulunulmamış olması
hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde Kurul, bu Kanun kapsamındaki
işlemlere ilişkin faaliyet iznini iptal edebilir.
(5) Faaliyet izni verilmesine ilişkin kararlar ile verilmiş olan
izinlerin iptaline ilişkin gerekçeli kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.
Ana sözleşme değişiklikleri ile pay edinim ve devirleri
MADDE 12 – (1) Kart kuruluşlarının, bilgi alışverişi, takas ve
mahsuplaşma kuruluşlarının ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun
uygun görüşü aranır. Kurumca uygun görülmeyen değişiklikler genel
kurulda karara bağlanamaz. Kurumun uygun görüşü alınmaksızın yapılan
ana sözleşme değişiklikleri Ticaret Siciline tescil edilemez. Ana sözleşme
değişikliği için bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen izin, onay
veya olumlu görüş başvuruları, yetkili mercilerce onbeş iş günü içinde
cevaplandırılır.
(2) Bir kişinin, bir kart kuruluşunda doğrudan veya dolaylı pay
sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden
payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların
sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini
aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların, bu
oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine
tâbidir.
(3) Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi,
devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki oransal sınırlara
bakılmaksızın Kurulun iznine tâbidir. Ortak sayısının beşten aşağı
düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan yapılan pay devirleri pay
defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan
kayıtlar hükümsüzdür. Oy hakkı edinilmesi ve paylar üzerinde intifa
hakkı tesisinde de bu hüküm uygulanır.
(4) İzne tabi pay devirlerinde, bu paylara sahip olacak ortakların
kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Kurucularda aranan
nitelikleri kaybeden bu orandaki paya sahip ortaklar temettü dışındaki
ortaklık haklarından yararlanamaz.
(5) Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kart kuruluşlarının pay devri
veya edinimi ile ilgili Kuruma yapılacak başvurulara;
a) Payları devralacakların, ek-1 ve ek-2’de yer alan örneklere uygun
şekilde düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer beyannamenin,
b) Payları devralacak gerçek veya tüzel kişilerin müflis
olmadıklarına, haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş
bulunmadığına, tüzel kişilerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma
başvurularının tasdik edilmiş olmadığına ilişkin Asliye Ticaret
Mahkemelerinden, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin İcra
Tetkik Hakimliklerinden alınacak belgelerin,
c) Payları devralacak gerçek kişilerce, arşiv kaydını da içeren, son
altı ay içinde alınmış adli sicil belgelerinin,
ç) Tasfiyeye tabi tutulan veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
devredilen bankalarda devirden önce doğrudan veya dolaylı olarak yüzde
on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarını gösterir bir beyanın (ek-3),
d) Payları devralan gerçek veya tüzel kişilerin tasfiyeye tabi tutulan
bankerler, sigorta şirketleri ve para ve sermaye piyasalarında faaliyet
gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha
fazla bir oranda pay sahibi olmadıklarına ilişkin bir beyanın (ek-3),
e) Payları devralacak tüzel kişilerin kart kuruluşuna ortak
olunmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örneklerinin,

f) Payları devralacak tüzel kişilerin kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicili
Gazetesinin, bunların ortakları, pay oranları ve tutarları ile varsa imtiyazlı
payları gösteren listelerin, faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları
hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 3568 sayılı Kanuna göre yetkili yeminli
mali müşavirlerce onaylanmış son üç yıla ait bilânço ile kâr ve zarar
cetvelleri ile banka veya diğer mali kurum niteliğindeki tüzel kişilerin
varsa uluslararası kabul gören derecelendirme şirketlerinden biri
tarafından hazırlanmış ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren bir
raporun,
g) Payları devralacak tüzel kişilerin dahil olduğu sermaye grubuna
ait uluslararası muhasebe standartlarına uygun ve uluslararası kabul gören
bir bağımsız denetim şirketinin onayını taşıyan varsa son üç yıla ait
konsolide bilanço ile kâr ve zarar cetvellerinin,
ğ) Payları devralacak kişilerin mali durumları hakkında 3568 sayılı
Kanuna göre yetkili yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek bir raporun,
h) Payları devralacak kişilerin muaccel vergi ve prim borcu
bulunmadığına ilişkin ilgili vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınacak belgelerin,
i) Payları devralacak kişilerin beyannamelerinde belirtilen mevduat
ve kredi hesaplarına ilişkin bilgilerin tevsiki amacıyla, ilgili bankalarca
Kuruma hitaben düzenlenecek her biri aynı tarihi taşıyan belgelerin,
j) Payları devralacak gerçek kişiler ile tüzel kişilerin sermayesinin
yüzde on ve daha fazlasına sahip gerçek kişi ortakların son on yılda mali
bir kurumda görev alıp almadıklarına ilişkin bilgileri de kapsayacak
biçimde ayrıntılı özgeçmişlerinin,
k) Payları devralacak gerçek veya tüzel kişileri temsile yetkili kişi
veya kişilere verilmiş vekâletname örneklerinin,
l) Payların satın alınmasında kullanılacak kaynak hakkında
açıklamanın,
m) Pay devri ile ilgili yapılan sözleşmenin bir örneğinin,
n) Payları devralacakların gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair
yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak
sağladıklarına dair ek-4’te yer alan örneğe uygun olarak düzenleyip
imzalayacakları birer taahhütnamenin,
o) Payları devralacak tüzel kişiler ile bunların tüzel kişi ortaklarının
imtiyazlı paylarını gösteren listelerin
eklenmesi zorunludur.
(6) Bilgi alışveriş ile takas ve mahsuplaşma işlem kuruluşlarının
tüm pay edinim ve devirlerine ilişkin Kuruma yapılacak başvurulara,
ilgili kuruluşun pay edinilmesine dair yetkili kurullarından alınmış karar
örneklerinin eklenmesi zorunludur.
(7) Yabancı uyruklu kişiler için bu madde hükümleri uygulanır.
(8) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından gerekli
göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebileceği gibi Kurul kararıyla, bu
maddede yer alan bilgi ve belgeleri farklı kapsam ve içeriklerde talep
etmeye yetkilidir.
(9) Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar
üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi
çıkarılması da Kurulun iznine tabidir.
Dolaylı pay sahipliği
MADDE 13 – (1) Gerçek veya tüzel bir kişinin Türkiye’de
kurulmuş veya kurulacak bir kart kuruluşunun veya bilgi alışverişi, takas
ve mahsuplaşma kuruluşlarının sermayesindeki dolaylı pay sahipliğinin
tespitinde uygulanacak ilke ve esaslar aşağıdadır:

a) Kart kuruluşunda pay sahibi bulunan veya pay devralacak tüzel
kişi ortaklıklar ile varsa bunların tüzel kişi ortaklarının ortaklık yapıları
zincirleme bir suretle gerektiği takdirde gerçek kişilere ulaşıncaya kadar
tespit edilir.
b) Kart kuruluşu sermayesinde tüzel kişiler aracılığı ile olan dolaylı
pay sahipliği oranı, iştirak oranlarının çarpılması suretiyle hesaplanır.
Aynı kişinin ara kademelerde yer alan tüzel kişilere doğrudan iştiraki
bulunması halinde, söz konusu doğrudan iştirak oranı, müteakip çarpım
işleminden önce, o kademeye kadar ulaşılan orana ilave edilir.
c) Bir gerçek kişiye ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde bu
gerçek kişi ile eş ve çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla
katıldıkları ortaklıklara veya bu kişi veya ortaklıkların ayrı ayrı veya
birlikte sermayesini veya yönetimini kontrol ettikleri ortaklıklara ait
paylar birlikte dikkate alınır. Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin
belirlenmesinde de bunlara ait paylar ile bunların sermayesini veya
yönetimini kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte hesaplanır.
(2) Kart kuruluşu sermayesinde pay sahibi tüzel kişilerin
sermayeleri ile ilgili olarak Kanuna göre yapılacak dolaylı el değiştirme
ve benzeri dolaylılık tespit ve değerlendirmeleri, mevzuatta açıkça
düzenlenen hususlar haricinde, kart kuruluşu sermayesi yerine tüzelkişi
paydaşın sermayesi esas alınarak bu maddenin birinci fıkrasındaki
hükümlere göre yapılır.
(3) Bir gerçek ya da tüzel kişinin diğer bir tüzel kişinin sermayesini
ya da yönetimini doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolü; tüzel kişinin
doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin çoğunluğuna sahip olunması
veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı payların elde
bulundurulması veya diğer pay sahipleri ile yapılan anlaşmalara istinaden
oy hakkının çoğunluğuna tasarruf edilmesi veya herhangi bir suretle
yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma
gücünün elde bulundurulmasıdır. Tüzel kişinin ortaklık yapısına bağlı
olarak, sermayenin çoğunluğuna sahip olunması için pay oranının asgari
yüzde ellibir olması şartı aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim
Yönetim kurulu
MADDE 14 – (1) Kart kuruluşlarının, bilgi alışveriş ile takas ve
mahsuplaşma kuruluşlarının yönetim kurulları beş kişiden az olamaz.
Genel müdür için öngörülen şartlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir
fazlası için de aranır. Murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartları
taşımaları zorunludur. Genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı
görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen
şartları taşıması şarttır.
(2) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında
kurulu kartlı sistem kuruluşlarının Türkiye'deki yönetim merkezlerinde,
yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, merkez şube
müdürünün de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulu
oluşturmaları zorunludur. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında müdürler
kurulu yönetim kurulu hükmünde olup, birinci fıkrada belirtilen şartlar
müdürler kurulu üyeleri için de aranır.
(3) İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili
mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve
yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama sistemlerinin güvence altına

alınması, kart kuruluşu içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
Genel müdür ve yardımcıları
MADDE 15 – (1) Kart kuruluşlarının genel müdürlerinin hukuk,
iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda
lisans düzeyinde, diğer alanlarda lisans düzeyinde öğrenim görmüş
olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve
finans alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır.
(2) Kart kuruluşlarının genel müdür yardımcılarının, en az üçte ikisi
birinci fıkrada belirtilen alanlarda olmak üzere, lisans veya lisansüstü
eğitim görmüş olması ve finans alanında en az yedi yıllık deneyime sahip
olması şarttır.
(3) Bilgi alışverişi ile takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının genel
müdürlerinin, hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi
veya bilişim teknolojileri alanında en az üniversite mezunu olmaları ve en
az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları şarttır. Genel müdür
yardımcılarının ise, asgari üçte ikisinin bu alanlarda en az üniversite
mezunu olmaları ve en az yedi yıllık mesleki deneyime sahip olmaları
şarttır.
(4) Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri
itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda icraî
nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Yönetmeliğin genel müdür
yardımcılarına ilişkin hükümlerine tâbidir.
(5) Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu
maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kuruma
bildirilmesi şarttır. Bildirimden itibaren on iş günü içinde Kurumca
olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları
yapılabilir.
(6) Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdür ve
yardımcılarının görevden ayrılma nedenleri, ilgili kuruluş ve görevden
ayrılan tarafından yedi iş günü içinde Kuruma bildirilir.
Genel müdür ve yardımcıları ile yönetim kurulu üyelerine
ilişkin bildirimler
MADDE 16 – (1) Kart kuruluşları, bilgi alışveriş ile takas ve
mahsuplaşma kuruluşlarında genel müdür veya genel müdür
yardımcılığına atanması öngörülen kişiler ile ilgili olarak;
a) Müflis olmadıklarına ve konkordato ilan etmiş olmadıklarına
ilişkin yetkili adli mercilerden alınacak belgelerin,
b) Arşiv kaydını da içeren adli sicil belgelerinin,
c) Nüfus cüzdanı veya pasaportlarının noterden onaylı bir
örneğinin,
ç) Ayrıntılı özgeçmişlerinin,
d) Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının noterden onaylı birer
örneğinin
atama işleminden önce Kuruma gönderilmesi zorunludur.
(2) Yabancı uyruklu kişiler için birinci fıkranın (a) ve (b)
bentlerinde belirtilen belgelerden bir veya birkaçının ilgili ülkenin adli
sicil, müflis ve konkordato kayıtlarının tutulduğu bir merci ya da sistem
olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda, bu durumun ilgili
ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile tevsik edilerek
Kuruma tevdi edilmesi gerekmektedir.
(3) Atama işlemi, yukarıda belirtilen evrakların tümünün Kuruma
intikalini izleyen on iş günü içinde Kurumca gerekçeli olumsuz görüş
bildirilmediği takdirde yapılabilir.

(4) Yönetim kurulu üyeliğine seçilenler ve herhangi bir nedenle
boşalma hâlinde görevlendirilenler, bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen belgelerle birlikte onbeş gün içinde Kuruma bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme Şekli ve Genel İşlem Şartları
Sözleşme şartları
MADDE 17 – (1) Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri
arasındaki ilişkiler, Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az
oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile
düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği, kart hamiline ve varsa kefile verilir.
(2) Kart teslimi sırasında banka kartı hamillerine aşağıda yer alan
hususlarda yazılı bilgilendirme yapılması zorunludur:
a) Kart hamilinin sorumluluğunun kartın zilyetliğine geçtiği andan
itibaren başlayacağı ve kartın imza hanesinin kart hamili tarafından
imzalanması gerektiği,
b) Kart hamilinin, kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre
bilgilerini güvenli bir şekilde koruması ve bu bilgilerin başkaları
tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri alması gerektiği,
bunların kaybolması, çalınması halinde veya iradesi dışında gerçekleşmiş
herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda kart çıkaran kuruluşa derhal
bildirim yapmak zorunda olduğu,
c) Kart hamilinin, yapacağı kayıp veya çalıntı bildiriminden önceki
yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan
zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumlu olacağı,
bildirimin yapılmaması halinde bu sınırın uygulanmayacağı,
ç) Kart hamilinin yüzelli Yeni Türk Lirası tutarındaki
sorumluluğunun sigortalanmasına ilişkin usul ve esaslar,
d) Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde bankaca uygulanacak
kurun belirlenme esasları ve bunun hesap özetine yansıtılmasına ilişkin
esaslar,
e) Şifrenin üçüncü kişilerle paylaşılmaması ve üçüncü kişilerin
eline geçmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği,
f) Kayıp veya çalıntı durumunda bildirimde bulunulabilecek
yöntemler ve kanallar,
g) Kart kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi alınabilecek diğer
yöntemler ve kanallar,
ğ) Sözleşmede belirtilen ücret, komisyon ve masrafların kart
hamilinin hesabına borç kaydedileceği,
h) Kart hamilinin adres ve diğer iletişim bilgilerinde meydana gelen
değişiklikleri onbeş gün içinde bildirmesi gerektiği.
(3) Kart teslimi sırasında kredi kartı hamillerine aşağıda yer alan
hususlarda yazılı bilgi verilmesi zorunludur:
a) İkinci fıkrada yer alan hususlar,
b) Kart limiti,
c) Kartın düzenlendiği tarihteki faiz oranları,
ç) Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap
bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacağı, kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar
ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgarî tutarın altında
ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme
faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan kısmı için akdi faiz
uygulanacağı da dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda
bileşik faiz uygulanmayacağı,
d) Kart borcunun öğrenilebileceği ve ödenebileceği yöntemler ve
kanallar,

e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın, dönem borcunun yüzde
yirmisinden aşağı olamayacağı.
(4) Banka kartı sözleşmelerinde;
a) Kart hamilinin sorumluluğunun, kartın zilyetliğine geçtiği veya
fiziki varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren
başlayacağına,
b) Kart kullanımına bağlı olarak kart hamillerinden alınabilecek
ücret, komisyon, masraf ve vergilerin neler olacağına dair açıklamalar ve
bunların tutarları ve sözleşmede yer alan ücret, komisyon, masraf ve
vergiler dışında kart kullanımına bağlı olarak kart hamilinden herhangi
bir isim altında ödeme talep edilemeyeceği ve hesabından kesinti
yapılamayacağına,
c) Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde bankaca uygulanacak
kurun belirlenme esaslarına,
ç) Kart hamilinin, kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre
bilgilerini güvenli bir şekilde koruması ve bu bilgilerin başkaları
tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri alması gerektiği,
bunların kaybolması, çalınması halinde veya iradesi dışında gerçekleşmiş
herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda kart çıkaran kuruluşa derhal
bildirim yapmak zorunda olduğuna,
d) Kart hamilinin, kart çıkaran kuruluşa yapacağı bildirimden
önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan
doğan zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumlu
olduğuna,
e) Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına
dayanması veya bildirimin yirmidört saat içinde yapılmaması hallerinde
bu sınırın uygulanmayacağına,
f) Kart hamilinin ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla
bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı
kullanımdan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için sigorta
yaptırılmasını talep edebileceğine,
g) Kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin
kaybolması veya çalınması halinde banka kartı hamilinin yapacağı
bildirimden önceki yirmidört saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden
kart hamilinin sorumlu olduğuna,
ğ) Kart hamilinin adresinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik
tarihinden itibaren onbeş gün içinde kart çıkaran kuruluşa bildirmekle
yükümlü olduğuna ve adres değişikliğini söz konusu süre zarfında
Bankaya bildirmemesi halinde eski adresine yapılacak bildirimlerin
geçerli olacağına,
h) Sözleşmenin sona erme ve fesih şartlarına
ilişkin hükümler yer alır.
(5) Kredi kartı sözleşmelerinde;
a) Dördüncü fıkrada yer alan hususlara,
b) Kart hamilinden talep alınmadıkça kart limitlerinin
artırılamayacağına,
c) Sözleşmeye bağlı olarak kart hamillerinden alınabilecek ücret,
komisyon, masraf ve vergilerin neler olacağına dair açıklamaların ve
bunların tutarlarının ve sözleşmede yer alan ücret, komisyon, masraf ve
vergiler dışında kart hamilinden herhangi bir isim altında ödeme talep
edilemeyeceği ve hesabından kesinti yapılamayacağına,
ç) Uygulanacak akdi ve gecikme faizi oranlarının Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranların
üstünde olmayacağına,
d) Bileşik faiz uygulanamayacağına,

e) Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca nakit kullanımına ilişkin
borçlar hakkında, faizin başlama tarihi olarak işlem tarihinin esas
alınacağına,
f) Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenecek kredi kartı
limitinin kart çıkaran kuruluşun insiyatifi dışında kart hamilinin
harcamalarıyla aşılması durumunda veya tahsis edilen limitin yüzde
yirmisini geçmemesi ve bir sonraki hesap döneminde kapatılması
koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla olmamak üzere, kart limitinde
aşım oluşması halinde, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi
arasındaki süre için akdi faiz yürütüleceğine,
g) Faiz oranlarındaki artışın kart hamiline otuz gün önceden
bildirileceği ve kart hamilinin faiz artışının bildirim tarihinden itibaren en
geç altmış gün içinde borcunun tamamını ödeyip kredi kartını kullanmaya
son vermesi halinde faiz artışından etkilenmeyeceğine,
ğ) Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde bankaca uygulanacak
kurun belirlenme esaslarına ve bunun hesap özetine yansıtılmasına,
h) Asgari ödeme tutarının hesap özetinde belirtilen dönem borcunun
yüzde yirmisinden az olamayacağı ve bankanın bu miktardan az olmamak
üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,
ı) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarına,
i) Kefil alınması halinde, sözleşmede veya kefalet sözleşmesinde
yer alması gereken aşağıda belirtilen hususlara;
1) Kefil için temerrüt halinin, kart hamilinin borcunun kendisine
bildirilmesi ile başlayacağı,
2) Kefaletin 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun adi
kefalet hükümlerine tabi olduğu ve önce asıl borçluya başvurulup tüm
tahsil yolları denenmeden kefilden borcun ifasının istenemeyeceği,
3) Mevcut sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artıracak
değişikliklerin ve kart limitindeki artışın kefil açısından geçerli
olabilmesinin kefilin yazılı onayına bağlı olduğu.
j) Alınan bir teminat varsa teminatın türü, niteliği, hangi hallerde
teminata başvurulacağı, teminatın müşteriye iade şartlarına,
ilişkin hükümler yer alır.
Sözleşme değişiklikleri
MADDE 18 – (1) Kredi kartı sözleşmelerinde yapılacak
değişiklikler kart hamiline hesap özeti ile bildirilir. Bu değişiklikler
bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm
ifade eder. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden
sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede meydana
gelen değişikliklerin kabul edildiği addolunur. Faiz oranlarının artırılması
durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün
önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. Değişiklikler, hesap
özetinde en az oniki punto harfler kullanılarak belirtilir. Kart hamili faiz
artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm
borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz
artışından etkilenmez.
(2) Kart hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve
sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kartın iptal edilmesine ve
sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün
içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur.
Hesap özeti
MADDE 19 – (1) Kredi kartı hamillerine gönderilecek hesap
özetlerinde;
a) Kredi kartı hamilinin ad, soyad ve adresine,
b) Kredi kartıyla yapılan işlemlere ilişkin dönem borcuna,

c) Toplam kredi kartı limitine,
ç) Hesap kesim tarihine,
d) Son ödeme tarihine,
e) Bir sonraki hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihine,
f) Ödenmesi gereken asgari tutara,
g) Kredi kartıyla yapılan nakit çekim işlemlerinin veya mal ve
hizmet alımlarının tutar ve tarihlerine,
ğ) Kredi kartlarına uygulanan akdi faiz oranlarına,
h) Kredi kartlarına uygulanan gecikme faizi oranlarına,
ı) Kredi kartlarına ilişkin olarak ilgili hesap özetinde tahakkuk
ettirilen yıllık ücret, faiz ve diğer her türlü ücret ve komisyon tutarlarına,
i) Kredi kartı ile gerçekleştirilen yabancı para cinsinden işlemlerde,
işleme konu döviz cinsi ve tutarı ile kart hesabına borç kaydedilen para
birimi ve tutarına,
ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.
Faiz hesaplaması
MADDE 20 – (1) Bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı
veya hesap bakiyesi üzerinden, o döneme ilişkin hesap özetinin
düzenlendiği hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla faiz
yürütülebileceğine ilişkin kayıtlar hükümsüzdür.
(2) Nakit kullanımına ilişkin borçlar hakkında işlem tarihi esas
alınabilir. 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı
Kararda belirtilen kıymetli maden, taş ve eşyaların alımları ile döviz
alımları, kart sahibinin başka bir kredi kartının borcunu kapatması
amacıyla yaptığı borç transferleri, kişi veya kurumlara yapılan tüm
ödemeler, talih ve şans oyunları, borsa işlemleri/menkul kıymet alımları,
seyahat çekleri, havale işlemleri nakit kullanım kapsamında olan işlemler
olarak değerlendirilebilir.
(3) Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap
bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar
ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz; asgari tutarın altında
ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için
gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan kısmı için akdi
faiz uygulanır. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından
doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kart Kuruluşlarının Yükümlülükleri
Kart çıkarma ve buna ilişkin yükümlülükler
MADDE 21 – (1) Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya
sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremez,
basılı kartı hamilin adresine göndermek veya fiziki varlığı bulunmayan
kart numarasını bildirmek de dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle
teslim edemezler.
(2) Kart çıkaran kuruluşlar, kartların kullanılması bir kod numarası,
kart numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin
kullanılmasını gerektiriyorsa, bu tür bilgilerin gizli kalması amacıyla
gerekli önlemleri almak ve mekanik cihazla yapılan işlemler hariç olmak
üzere kart numarasının harcama ve alacak belgesinin müşteri nüshası
üzerinde ve yazışmalarda yer almasını engellemekle yükümlüdür.
(3) Kart çıkaran kuruluşlar, edindikleri kişisel bilgileri gizli tutmak,
kendi hizmetlerinin pazarlanması dışında başka amaçlarla kullanmamak
ve kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar dışında kalanların bu

bilgilere ulaşmasını engellemek amacıyla gereken önlemleri almakla
yükümlüdür.
(4) Kart çıkaran kuruluşlar, kartın basımı da dahil olmak üzere,
kartın hamile teslimine kadar geçen süre içinde bilgilerin gizliliğini
sağlayacak uygun kontrol ortamını tesis etmek ve olabilecek her türlü
suistimale karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
(5) Kart çıkaran kuruluşlar, hesap özeti, kart basımı, kart
ihtarnamesi ve ibraname gibi hizmetlerin destek hizmeti alımı yoluyla
gerçekleştirilmesi halinde, destek hizmeti kuruluşu tarafından edinilen
bilgilerin gizli tutulmasını ve başka amaçlarla kullanılmamasını sağlamak
amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Kredi kartı limiti
MADDE 22 – (1) Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyen
kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık
veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere
tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları,
müşterini tanı ilkeleri ile 27 nci madde uyarınca kurulacak bilgi alışverişi
şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları
değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmek zorundadır.
(2) Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep etmedikçe kredi
kartı kart limitlerini artıramazlar. Kart çıkaran kuruluşlarca Kanunun 9
uncu maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılması şartıyla,
kart hamillerinden Kanunun 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde
belirlenen yer ve kanallardan alınacak genel nitelikteki talimat üzerine
periyodik limit artırımı yapılabilir. Limit artışları, artışın gerçekleşeceği
tarihten onbeş gün öncesinde yapılacak bildirime kart hamilince itiraz
edilmemesi halinde geçerlidir.
(3) Bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği
kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin
aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını
aşamaz. Bu fıkra uygulamasında bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler
hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama net gelir düzeyi kart hamili
tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler
üzerinden tespit edilir. Aylık ortalama net gelir düzeyinin teyit
edilememesi durumunda kart hamilinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan
edinebileceği toplam limit bin Yeni Türk Lirasıdır. Bu fıkra hükmü
kapsamında, kart çıkaran kuruluşların, müşterileri hakkında müşterinin
sosyal statüsü, eğitim düzeyi, yaşı, kredi ödeme performansı veya
varlıkları gibi hususlara ilişkin alacakları beyan ve temin edecekleri
belgeler çerçevesinde yapacağı değerlendirmeler ilgili kuruluşça
yapılacak teyit niteliğini taşımaktadır.
(4) Kredi kartı almak üzere yapılacak başvurularda, kart hamiline
tanınacak toplam kredi kartı limiti tespitinde, kendisine tahsis edilen ilk
kredi kartı limitinin tahsis edildiği tarih esas alınır.
(5) Kart çıkaran kuruluşlar, mal ve hizmet alımlarında
taksitlendirme yapılması durumunda, kart limitinden, yapılan toplam
harcama tutarının düşülmesine yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.
Kartın haksız kullanımı ve sigortalanması
MADDE 23 – (1) Banka kartı veya kredi kartının ya da Kanunun
16 ncı maddesinde belirtilen bilgilerin kaybolması veya çalınması halinde
kart hamili, kart çıkaran kuruluşa yapacağı bildirimden önceki yirmidört
saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan
yüzelli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka
aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya
bildirimin yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz.

(2) Kart çıkaran kuruluş, yapılacak talep ve ilgili sigorta prim
bedelinin kart hamilince ödenmesi koşulu ile kart hamilinin birinci
fıkrada belirtilen yüzelli Yeni Türk Lirası tutarındaki sorumluluğunun
sigortalanmasını sağlamakla yükümlüdür. Kart hamili kart çıkaran
kuruluş tarafından tercih edilen sigorta şirketini kabul etmediği takdirde
kendisi tarafından belirlenen sigorta şirketi aracılığıyla sigorta işlemlerini
yapmakta serbesttir.
İlgili kuruluşlarca temin edilecek bilgiler
MADDE 24 – (1) Kurumun internet sitesinde yayımlanmak üzere;
a) Kredi kartlarına uyguladıkları akdi faiz oranı, gecikme faiz oranı,
yıllık ücret ve diğer adlar altında tahsil ettikleri veya edecekleri bedeller,
b) Kredi kartı limitinden bin YTL tutarında kullanım olduğu
varsayımı altında asgari tutarın ödenmesi ve hiç ödenmemesi halleri
dikkate alınarak düzenlenecek örnek faiz hesaplamaları,
c) Kredi kartı hamillerine sağlanan parasal ve diğer menfaatlere
ilişkin bilgiler,
(2) Kurum bünyesinde muhafaza edilmek üzere;
a) Kart hamili adedi,
b) Kredi kartlarından kullandırılan nakdi kredi tutarları ve mal ve
hizmet alımına yönelik tutarlar,
c) Taksitlendirme uygulamasından kaynaklanan kredi kartı
alacaklarının 1 aya kadar, 1-3 ay, 3-6 ay, 6-12 ay ve 12 aydan uzun
dönemler şeklinde tasnif edilerek tahsil edilmesi öngörülen toplam
tutarlar,
ç) Takip hesaplarına intikal ettirilen kredi kartı müşterilerinin sayısı
ve takipteki alacak ve tahakkuk ettirilen faiz tutarı,
d) Limit aşımı oluşmuş kredi kartı adedi ve oluşan toplam aşım
miktarı,
e) Aylık toplam borç tutarının altında ancak asgari ödeme tutarı ve
üzerinde ödeme yapan kredi kartı müşteri sayısı ve bu müşterilerin kalan
borç tutarları ile asgari ödeme tutarının altında ödeme yapan kredi kartı
müşterilerinin sayısı ile bunların kalan borç bakiyeleri,
f) Üye işyerlerinden sağlanan komisyon tutarları
kart kuruluşlarınca aylık olarak Kuruma iletilir.
Üye işyerleri
MADDE 25 – (1) Üye işyerleri, kartın kullanımı sonucunda kart ve
kart hamili ile ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi,
kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere kart hamilinin yazılı rızasını
almadan başkasına açıklayamaz, tahsilât amacıyla saklanan harcamaya ait
bilgi ve belgeler ile kart hamilince verilen yazılı onay çerçevesinde,
dönemsel ödemelerin tahsili amacıyla muhafaza edilen bilgi ve belgeler
hariç olmak üzere saklayamaz ve hiçbir şekil ve suretle kopyalayamaz.
(2) Üye işyerleri, kart bilgilerini üye işyeri anlaşması yaptığı
kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla paylaşamaz, satamaz, satın
alamaz ve takas edemez. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, bu
fıkranın uygulanmasını gözetmekle yükümlüdür.
Kart çıkaran kuruluşlarda hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar
ve denetim
MADDE 26 – (1) Kart kuruluşları, bilgi alışveriş ile takas ve
mahsuplaşma kuruluşları 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve
Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile
ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Mart, Haziran, Eylül ayları ve hesap
dönemi sonu itibarıyla finansal raporlar hazırlayarak yayımlamakla
yükümlüdür.

(2) Kart çıkaran kuruluşlar hakkında, 1/11/2006 tarihli ve 26333
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Bankaların İç
Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası
hariç olmak üzere Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
(3) Kart çıkaran kuruluşların finansal tabloları, 1/11/2006 tarihli
ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız
Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime
tabidir.
(4) Kart kuruluşları, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve
Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde, finansal tablolar ile bağımsız denetim raporlarını içeren
yıllık faaliyet raporu hazırlamakla yükümlüdür.
(5) Kart kuruluşları, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin
Yönetmelik hükümlerine tabidir. Kart çıkaran kuruluşlar hakkında
Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliğin denetim
komitesine ilişkin hükümleri uygulanmaz.
(6) Kart kuruluşları, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu
Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine tabidir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilgi alışverişi, takas ve mahsup işlemleri
MADDE 27 – (1) Vergi kimlik veya vatandaşlık numaralarının
kullanılması suretiyle, kart hamillerinin risk durumlarının izlenmesi,
değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi
amacıyla yapılacak bilgi alışverişi, kart çıkaran kuruluşların aralarında
akdedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde kendi aralarında veya kart
çıkaran kuruluşların üyeliklerinin zorunlu olduğu en az beş kart çıkaran
kuruluş tarafından kurulacak bilgi alışverişi şirketleri vasıtasıyla elde
edilir. Ancak bilgi alışverişine ilişkin olarak kurulacak şirketlerin birden
fazla olması halinde, üyesi olunan şirket haricindeki tüm şirketlerden de
bilgi alınması zorunludur. Bilgi alışverişine ilişkin olarak kurulacak
sistemlerden, ilgili gerçek ve tüzel kişiler ücret karşılığında faydalanır.
(2) Kartların kullanımından doğan borç ve alacakların takas ve
mahsup işlemleri kart çıkaran kuruluşların aralarında akdedecekleri yazılı
sözleşmeler çerçevesinde kendi aralarında veya en az beş kart çıkaran
kuruluş tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Bankalar hakkında uygulanmayacak hükümler
MADDE 28 – (1) Bankalar hakkında Yönetmeliğin 5, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ve 26 ncı maddelerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 1/3/2007 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

KART KURULUŞU KURUCULARINA, ORTAKLARINA/PAY
DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME
(TÜZEL KİŞİLER)
TÜZEL KİŞİNİN
UNVANI
:
MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ :
SERMAYESİ
:
(Açıklamalı)
ADRESİ
:
FAALİYET KONUSU
:
SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (YTL)
YILI
NET KARI (ZARARI) (1)
ÖZKAYNAKLARI

AKTİF TOPLAMI

İŞTİRAKLERİ (2)
FAALİYET
TÜRÜ

ŞİRKETİN UNVANI
1
2
3
4
5
6
7
8
SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3)
YERİ
CİNSİ
PAFTA

SERMAYESİ

ADA

PARSE
L

PAY
TUTARI

TAKYİDATLAR
I

1
2
3
4
5
6
7
8
MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5)

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN
AYRINTILI DÖKÜMÜ
1
2
3

4
5
ÇALIŞTIĞI
BANKALAR
(6) (7)
BANKA ADI
ŞUBE ADI
MEVDUAT (YTL)
VADELİ
VADESİZ
KREDİ (YTL)
MİKTARI
TEMİNATI
TÜRÜ
VADESİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BANKA ADI
ŞUBE ADI
MEVDUAT (YTL)
VADELİ
VADESİZ
KREDİ (YTL)
MİKTARI
TEMİNATI
TÜRÜ
VADESİ
BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI (8)
ALACAĞIN
ALACAKLININ ADI
TÜRÜ
MİKTARI
VADESİ
1
2
3
4
5
FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İŞLER

ŞİRKETİN VEYA ŞİRKET SERMAYESİNİN YÜZE 10’UNDAN FAZLASINA SAHİP
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA
YURT DIŞI BANKALARDAN KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE
UĞRAYIP UĞRAMADIĞI:

ŞİRKETİN HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ İHTİLAFLAR
HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:

İ
M
Z
A
:
T
A
R
İ
H
:
.
.
.
.
.
.
/
.
.
.
.
.
.
/
.
.

.
.
.
.

AÇIKLAMALAR :
(1) Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır.
(2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlası
ise doldurulacaktır.
(3) Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu
kısma yazılacaktır.
(4) Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile
birlikte bu kısma yazılacaktır.
(5) İştiraklere ait pay senetleri hariç tutulacaktır.
(6) Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı
gösterilecektir.
(7) Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı
gösterilecektir.
(8) Şirket sermayesinin %5 veya daha fazlası miktarında borçlar
yazılacaktır.
Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.
NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form
kullanılabilir.

Ek-2
KART KURULUŞU KURUCULARINA, ORTAKLARINA/PAY
DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME
(GERÇEK KİŞİLER)
ADI-SOYADI
:
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
:
UYRUĞU
:
ANA ADI
:
BABA ADI
:
İKAMETGAH ADRESİ
:
ÖĞRENİM DURUMU
:
(Ayrıntılı)
HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN
UNVANI VE ADRESİ
:
MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI:
T.C.KİMLİK NUMARASI / VERGİ KİMLİK NUMARASI :
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ
GİRİŞ-AYRILIŞ
İŞYERİNİN UNVANI (1)
TARİHİ
1
2
3
4

Fotoğraf

GÖREV UNVANI

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ
(MİLYAR TL)
YILI
NET GELİR
ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ

ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER (2)
FAALİYET
ŞİRKETİN UNVANI
TÜRÜ
1
2
3
4

SERMAYESİ

PAY
TUTARI

SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3)
YERİ
CİNSİ
PAFT
A
1
2
3
4
5
6
7
8
MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5)

AD
A

PARSE
L

TAKYİDATLAR
I

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN
AYRINTILI DÖKÜMÜ
1
2
3
4
5
SAHİP OLDUĞU DİĞER VARLIKLAR
ÇALIŞTIĞI
BANKALAR
(6) (7)
BANKA ADI
ŞUBE ADI
MEVDUAT (YTL)
VADELİ
VADESİZ
KREDİ (YTL)
MİKTARI
TEMİNATI
TÜRÜ
VADESİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BANKA ADI
ŞUBE ADI
MEVDUAT (YTL)
VADELİ
VADESİZ
KREDİ (YTL)
MİKTARI
TEMİNATI
TÜRÜ
VADESİ
BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI
ALACAKLININ ADI
ALACAĞIN

TÜRÜ

MİKTARI

VADESİ

1
2
3
4
5
DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE
HANGİ FAALİYETİ GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA
BULUNDUĞU, EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL
EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ (8):

SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA
DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER VEYA BAŞKA
FİNANSMAN KAYNAKLARI DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP
OLMADIĞI:

ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ
VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN
KULLANDIĞI KREDİLER DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP
OLMADIĞI:

HAKKINDA AÇILMIŞ BİR KAMU DAVASININ BULUNUP BULUNMADIĞI;
VARSA DAVANIN KONUSU:

HAKKINDA KAMU DAVASI DIŞINDA AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNUP
BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:

HAKKINDA REFERANS VEREBİLECEK İKİ KİŞİNİN ADI-SOYADI, ADRESİ VE
TELEFON NUMARALARI:

HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI
AÇIKLAMA:

İ
M
Z
A
:
T
A
R
İ
H
:
.
.
.
.
.
.
/
.
.
.
.
.
.
/
.
.
.
.
.
.
AÇIKLAMALAR :
(1) Çalışılan kurumun, işverenin ya da şirketin adı ya da ticari unvanı
yazılacaktır.
(2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha
fazlası ise doldurulacaktır.
(3) Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte,
bu kısma yazılacaktır.
(4) Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları
ile birlikte bu kısma yazılacaktır.
(5) “Ortağı bulunduğu şirketler” bölümünde belirtilen şirketlerin
payları hariç tutulacaktır.

(6) Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı
gösterilecektir.
(7) Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı
gösterilecektir.
(8) Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili
müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren
kurumlar vb. yazılacaktır.
Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.
NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form
kullanılabilir.

Ek-3
TAAHHÜTNAME
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMUNA
Tasfiyeye tabi tutulan bankalar, bankerler, sigorta şirketleri
ve para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlar ile
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda devirden
önce doğrudan veya dolaylı olarak % 10 veya daha fazla bir oranda
pay sahibi olmadığımı beyan ve taahhüt ederim.
Ek-4
TAAHHÜTNAME
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMUNA
…………….
Kuruluşuna faaliyet izni alma/paylarını
devralma talebimizde belirtilen kuruluş sermayesinin/alış bedelinin
sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerindeki kendi faaliyetlerimizden
kaynaklandığını beyan ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden
temin ve tevdi edileceğini taahhüt ederiz.
[R.G. 10 Mart 2007 – 26458]
—— • ——

Duyuru
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü
Sayı :B.03.0.HİG.O.OO.OO.(B-010.07-2-2007-4263
19/02/2007
Konu :Bilirkişi atamaları

……………………CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞINA

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün özel güvenlik
konularında bilirkişi atamalarıyla ilgili 02/07/2007 tarihli ve
B.05.1.EGM.0.11.08.01/731-26620 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet
başsavcılıkları ile bilgileri bakamından mahkemelere duyurulmasını rica
ederim.
Ayhan TOSUN
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayın :B.05.1.EGM.0.11.08.01/731-26620
..../....
/2007
Konu : Bilirkişi Atamaları
02 Şubat 2007
ADALET BAKANLIĞINA
Bilindiği üzere, 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 26.06.2004 tarihli
Resmi Gazetede, Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik de 07.10.2004 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 5188 sayılı Kanun ve Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri Yönetmeliğin yürütme başlıklı 50'inci maddesi
gereğince Bakanlığımızca yürütülmektedir.
Özel güvenlik sektöründeki kişiler ve özel güvenlikle ilgili birimlerimizde çalışan
personel ile yapılan görüşmelerde; İş Mahkemeleri, Ceza Mahkemeleri, İdari Mahkemeleri ve
Üst Mahkemelerde özel güvenlik uygulaması İle ilgili görülen davalarda, mahkeme heyetince
gerek duyulduğunda bilirkişi görüşüne başvurulduğu, ancak bilirkişi olarak
görevlendirilenlerin çoğunlukla özel güvenlikle ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan,
buna bağlı olarak isabetsiz görüşler beyan eden kişiler olduğu anlaşılmıştır.
Bu sebeple, ilgili mahkemelerimizce özel güvenlik ve uygulanması ile ilgili hususlarda
bilirkişi görüşüne ihtiyaç duyulması durumunda, mahkemelerimizin hukuka ve hakkaniyete
uygun kararlar verebilmesine yardımcı olabilmek amacıyla bu görüşlerin, Bakanlığımız adına
uygulayıcı birim olan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik
Kurumlan Şube Müdürlüğü tarafından verilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Alim BARUT
Bakan a.
Müsteşar
Yardımcısı
—— • ——

Yargıtay Kararları
Yargıtay Başkanlığından:
YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME
BÜYÜK GENEL KURULU KARARI
Esas No: 2005/1
Karar No: 2007/1
ÖZET: “4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 713 üncü
maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları gereğince açılan tescil davasının

süre yönünden reddedilmesi halinde; aynı yerle ilgili olarak
açılacak ikinci davanın olumlu sonuçlanabilmesi için, ilk kararın
kesinleşmesinden itibaren taşınmaz üzerindeki zilyetliğin davasız,
aralıksız ve malik sıfatıyla yeniden 20 yıl sürmesi gerekir.”
I. İçtihatları Birleştirme İstemi
Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak açılan ve kazanma için öngörülen 20
yıllık sürenin dolmaması nedeniyle reddedilen ve kesinleşen davanın süre dolduktan sonra
yeniden açılan ikinci tescil davasında çekişme sayılıp sayılamayacağı hususunda Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu’nun kendi kararları ile Yedinci, Sekizinci, Onaltıncı, Onyedinci ve
Yirminci Hukuk dairelerinin kararları arasında aykırılık bulunduğu ileri sürülerek içtihatların
birleştirilmesi istenmiştir.
Konu Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunda görüşülerek Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu’nun 29.11.1969 tarih, 1969/656-852, 12.05.1973 tarih, 1969/808-403, 10.04.2002
tarih, 161/301, 04.06.2003 tarih, 364-396 sayılı kararları ile Yedinci Hukuk Dairesi’nin
04.06.1986 tarih, 11300-5985, 20.12.1990 gün, 12149-15575, Sekizinci Hukuk Dairesi’nin
25.03.1966 tarih, 1823-1738, 18.01.1996 tarih, 4585-308, 20.11.2001 tarih, 5761-8139,
Onaltıncı Hukuk Dairesi’nin 17.07.1990 tarih, 16076-11850, Onyedinci Hukuk Dairesi’nin
23.11.1992 tarih, 2408-10615, Yirminci Hukuk Dairesi’nin 18.04.2002 tarih, 761-3737 sayılı
kararları arasında içtihat aykırılığı bulunduğuna ve bu aykırılığın Yargıtay İçtihatları
Birleştirme Büyük Genel Kurulunca giderilmesine karar verilmiştir.
Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 03.11.2006 tarihli ilk toplantısında Sekizinci Hukuk
Dairesi kararlarının Hukuk Genel Kurulu, Yedinci, Onaltıncı, Onyedinci ve Yirminci Hukuk
Dairesi karalarıyla çatıştığı Hukuk Genel Kurulu kararları arasında aykırılıklar olduğu gibi
dairelerin bazı kararlarınında birbirine aykırı düştüğü belirlenerek aykırılıkların içtihadı
birleştirme suretiyle giderilmesi kararlaştırılmıştır.
II. İçtihatları Birleştirmenin konusu, kapsamı ve gerekçesi:
Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak açılan ve kazanma için öngörülen 20
yıllık sürenin dolmaması nedeniyle reddedilen ve kesinleşen tescil davasının, eksik süre
tamamlandıktan sonra açılan ikinci tescil davası bakımından çekişme sayılıp sayılamayacağı,
bir başka anlatımla birinci davanın kesinleşmesi tarihinden itibaren yeniden dava açmak için
20 yıllık kazanma süresinin dolması gerekip gerekmediği içtihatları birleştirmenin konusunu
oluşturmaktadır.
Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmazın mülkiyetinin kazanılması 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu’nun 713. maddesinde düzenlenmiştir.
Sözü edilen maddenin birinci fıkrası “Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmaz
davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran
kişi ...taşınmazın mülkiyet haklarının tapu kütüğüne tescilini isteyebilir.”
Aynı maddenin ikinci fıkrasında “Aynı koşullar altında maliki tapu kütüğünden
anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına
kayıtlı bulunan taşınmazın… tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir” hükmünü
içermektedir.
Her iki fıkradaki düzenleme ve hukuki nedenler farklı olsa da zamanaşımı ile mülk
edinme koşulları aynı olduğundan bu fıkralar içtihatları birleştirmenin kapsamına girmektedir.
Ayrıca olağanüstü zamanaşımı ile mülkiyet haklarının kazanılması 3402 sayılı Kadastro
Kanunu’nun 13.1-a ve 14.B-b,c maddelerinde de düzenlenmiştir. İçtihadı Birleştirme
kararının bu maddelerle ilgili olarak da hüküm ifade edeceği hususunda duraksama
olmamalıdır.
Kural olarak zamanaşımı ile bir hakkın özü veya dava hakkı sona erer. Zamanın
geçmesiyle bir hak ortadan kalkıyorsa buna hak düşürücü süre (sükut-u hak süresi) denir. Hak
düşürücü süre itiraz niteliğinde olduğundan mahkemelerce re’sen dikkate alınır. Buna karşılık
bazı hallerde zamanın geçmesiyle hakkın özü ortadan kalkmadığı halde, dava edilerek elde
edilmesi olanağı ortadan kalkar. Zamanla dava hakkının düşmesine ise zamanaşımı (müruru

zaman) denilir. Zamanaşımı def’i niteliğindedir. Davaya karşı davalı veya müdahil tarafından
ileri sürülebilir. Hakim def’iyi re’sen dikkate alamaz.
Kökeni Roma Hukuku’na dayanan Türk ve İsviçre hukuklarında yer alan zamanaşımı
ile hak kazanma kendine özgü istisnai bir kurumdur.
Kanun koyucu, zamanaşımı ile mülk kazanılmasına ilişkin koşulları yoruma
bırakmamış ve birer birer saymıştır. Bu koşullardan biride zilyetliğin “davasız” sürmesidir.
Öncelikle davanın tanımının yapılması ve davasız kelimesinin hangi anlama geldiğinin
ve davanın sonuçlarının açıklanması gerekli görülmüştür.
Dava: bir hakkı ihlâl edilen veya bir hakkın tanınmasını ve korunmasını isteyen kişinin
devletin yargı organından hukuki yardım istemesidir.
743 sayılı TMK. da “Niza” Kadastro Kanununda ise “Çekişme” sözcükleri
kullanılmıştır. Niza ve çekişme sözcüklerinin “Dava” anlamına geldiği konusunda öğreti ve
uygulamada fikir birliği bulunmaktadır.
Zilyetliğin kazanma sağlayabilmesi için 20 yıllık sürenin “davasız” sürmesi
zorunludur. Kanun koyucu zilyetliğin davaya konu olmamasını amaçlamıştır. “Davasız”
sözcüğü açık ve emredici bir hükümdür. Kanunda zilyet aleyhine açılan davadan söz
edilmemiştir. Kanunun açık olduğu durumlarda yoruma ve gerekçeye başvurulamaz.
TMK. nun 1. maddesi gereğince kanun özüyle ve sözüyle uygulanmalıdır. Kaldı ki maddenin
gerekçesinde “… zilyede karşı bir istihkak ve müdahalenin önlenmesi davası olmasının niza
(çekişme) sayılacağıdır.” İfadesine yer verilmiştir. Zilyet aleyhine açılan ve olumlu
sonuçlanan davanın zilyetlikle kazanmaya engel olacağı bilinen bir gerçektir. Taşınmaz
malların aynıyla ilgili kararlar zamanaşımına uğramaz. Hazine veya kayıt malikinin
mirasçıları tarafından zilyet aleyhine alınan bir ilamdan sonra zilyetliğe değer verilmesi de
mümkün değildir (HUMK. Md.237). Bu nedenle gerekçe bilinen bir gerçeği belirtmekten ileri
gidememiştir. Gerekçe bu yönüyle eksiktir. Öte yandan zilyet tarafından açılan davaların dava
sayılmayacağına ilişkin gerekçede bir hüküm olmadığından gerekçeye aykırılıktan da söz
edilemez. Bu nedenle gerek zilyet tarafından Hazine veya malikin mirasçıları aleyhine,
gerekse taşınmazın malikleri tarafından zilyet aleyhine yargı mercilerine yapılan başvuru
teknik ve hukuki anlamda davadır.
Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay’ın ilgili tüm daireleri tutarlı bir biçimde 20 yıllık
zilyetlik süresinin dava tarihine kadar gerçekleşmiş olması koşulunu aramaktadırlar. Dava
açıldıktan sonra işleyen süre zilyetliğe eklenmemekte ve dava eksik süreden reddedilmektedir.
Dava açılmasının doğal ve zorunlu sonucu da budur. Aynı davada eklenemeyen eksik sürenin
başka bir dava açılarak eklenmesi hukukça kabul edilemez bir olgudur.
Kanun koyucu zamanaşımı ile mülk edinilmesi koşullarını ayrıntılı olarak belirtmiştir.
Kazanma için bu koşulların tümünün birlikte gerçekleşmesi zorunludur. Bu koşulları ayrı ayrı
davalarda aramak ve eksiği tamamlamak mümkün değildir. Bu koşullardan tümünün varlığı
halinde davanın kabul edilmesi, bu koşullardan birinin bulunmaması halinde davanın
reddedilmesi gerekir.
Dava tarihine kadar 20 yıllık sürenin gerçekleşmesi de zilyetlikle kazanmanın temel ve
asli bir koşuludur. Bu koşulun zilyetlik için öngörülen diğer koşullardan bir farkı
bulunmamaktadır. Bu süre usul hukukuna ilişkin bir süre olmayıp maddi hukuka ilişkin ve
mülkiyet hakkının oluşması için öngörülen bir süredir.
Dava açmak ve yargı mercileri önünde hak aramak Anayasa güvencesi altındadır.
(Anayasa Md.36) Davacının haklılığına inanması yeterli olmayıp, haklılığını kanıtlaması
gerekir. (TMK. Md.6) Dava açmanın sonuçları Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile
Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Dava açan davanın sonuçlarına da katlanmak zorundadır.
Davacı, davayı kazandığı takdirde lehine, kaybettiği takdirde aleyhine kesin hüküm
oluşur. (HUMK. Md.237) Zilyet tarafından açılan ve redle sonuçlanan davanın, davacı zilyet
aleyhine sonuç doğurmayacağına ilişkin yasalarımızda bir hüküm bulunmamaktadır.
Kural olarak kesin hükümle sonuçlanan bir uyuşmazlığın bir daha yargı mercileri önüne
getirilmesi olanaksızdır. Ancak Yargıtay tescil davasının kendine özgü ve özel kuralları olan

bir dava olması nedeniyle davanın reddinden sonra tescil için öngörülen koşullarının tümünün
birlikte yeniden oluşması halinde dava açılabileceğini ilke olarak kabul etmektedir.
Zilyet
tarafından açılan tescil davasıyla sınırlı olarak kabul edilen bu uygulama genel kuralın ayrık
bir durumunu oluşturmaktadır. Dava açılmasının doğal sonucu olarak tescil davasının açıldığı
tarihten, davanın reddine ilişkin kararın kesinleşmesi tarihine kadar geçen zilyetlik süresi dava
konusu olduğundan sonra açılan tescil davasına eklenemeyecektir. Bir başka anlatımla
davanın kesinleşmesinden itibaren yeniden 20 yıllık sürenin dolmuş olması gerekecektir. (BK.
Md.135)
Türk Medeni Kanunu’nun 714. maddesinde “kazandırıcı zamanaşımının sürelerinin
hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında, Borçlar Kanunu’nun zamanaşımına ilişkin
hükümleri kıyasen uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.
Borçlar Kanunu’nun 133/2. maddesine göre alacaklı borçluya karşı mahkemede veya
hakim önünde dava açarak yada karşılıklı bir iddia ileri sürerek alacağını dermeyan ettiği
takdirde zamanaşımı kesilir. Tescil davalarında zilyedin tescil istemiyle başvuruda bulunması
dava, hazinenin veya tapu kayıt maliki mirasçılarının tescil istemine karşı koymaları da def’i
niteliğindedir. Zilyet tarafından dava açılması, davalı hazine veya kayıt malikinin mirasçıları
tarafından davaya karşı konulması zamanaşımını keser.
TMK.nun 714. maddesi, zamanaşımının uygulanması bakımından Borçlar Kanunu’na
yollama yapmıştır. Yorum yaparken “Kıyas” özellikle vurgulanmıştır. Borçlar Kanunu’nda
zilyetlikle, Türk Medeni Kanunu’nda ise alacakla ile ilgili düzenleme yapılmamıştır. Bu
nedenle tescil davalarında davacıyı “alacaklı” kişi olarak değerlendirmek gerekir. Zira davaya
konu taşınmazın mülkiyetinin davalıdan alınarak hakkının tanınmasını, korunmasını ve adına
tescilini isteyen kişi davacıdır. Davacı, davalı taraf aleyhine dava açarak bir istemde
bulunmaktadır. Zamanaşımı değerlendirmesinde bu hususun göz önünde tutulması zorunlu
bulunmaktadır.
Fıkrada ayrık durum öngörülmediğinden, davacı tarafından açılan dava ile işlemekte
olan zamanaşımı kesinleşecektir. Kaldı ki davalı tarafın tescil istemine karşı koyması da
zamanaşımını keser. Davaya karşı konulmasının itiraz olarak nitelendirilmesi sonuca etkili
değildir. Zira itiraz geniş kapsamlı, def’i dar kapsamlıdır. Çoğun içinde az vardır.
Zamanaşımının kesilmesinin sonuçları B.K.nun 135. düzenlenmiştir. Bu maddeye göre
zamanaşımının kesilmesi halinde sürenin yeniden işlemesi gereklidir. Zamanaşımının
kesilmesinin doğal sonucu önceki sürenin geçersiz sayılmasıdır.
Yukarıda belirtildiği üzere;
Önceki dava, süren zilyetliği kesmiştir. Dava tarihinden, tescil isteminin eksik süre
yönünden reddine ilişkin kararın kesinleştiği tarihe kadar gerçekleşen zilyetlik ise davaya
konu olması itibariyle hesaba katılamaz. Sonradan açılan tescil davasında da zilyetlikle
kazanma koşullarının tümünün birlikte gerçekleşmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenlerle
içtihat aykırılığının Hukuk Genel Kurulu, Yedinci, Onaltıncı, Onyedinci ve Yirminci Hukuk
Dairesi görüşleri doğrultusunda birleştirilmesine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 713 üncü maddesinin 1 ve 2 nci
fıkraları gereğince açılan tescil davasının süre yönünden reddedilmesi halinde; aynı yerle
ilgili olarak açılan 2 nci davanın olumlu sonuçlanabilmesi için, ilk kararın
kesinleşmesinden itibaren taşınmaz üzerindeki zilyetliğin davasız, aralıksız ve malik
sıfatıyla yeniden 20 (yirmi) yıl sürmesi gerektiğine 19.01.2007 tarihli üçüncü oturumda
oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY YAZISI
1-İçtihatları Birleştirmenin Konusu;
“Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak daha önce açılıp kazanmayı sağlayan
20 yıllık zilyetlik süresi dolmadığından reddedilen ve kesinleşen tescil davasının, süresi
dolduktan sonra açılan ikinci tescil davası bakımından çekişme (dava) sayılıp sayılamayacağı

ve birinci davanın kesinleşmesi tarihinden itibaren yeniden dava açmak için 20 yıllık kazanma
süresinin dolmasının beklenilmesine gerek olup olmadığı hakkındadır”
2-Dairelerin ve Hukuk Genel Kurulunun Görüşleri;
8. Hukuk Dairesinin çoğunluk görüşüne göre, zilyet tarafından açılan ilk tescil davası
süreden reddedilmiş bulunduğundan, açılan ikinci tescil davası bakımından çekişme (dava)
oluşturmaz ve bu nedenle ilk tescil davasının kesinleşmesinden itibaren yeniden 20 yıllık
kazanma süresinin beklenilmesine gerek bulunmamaktadır.
Buna karşılık 7,16,17 ve 20. Hukuk Dairelerinin 2001 yılından önceki bazı kararları ile
Hukuk Genel Kurulunun 2001 yılından sonraki kararlarına göre ise, 20 yıllık kazanma
süresinin dolmaması nedeniyle reddedilen tescil davasının kesinleşmesi tarihinden itibaren
zilyedin yeniden 20 yıllık kazanma süresini beklemesi gerekir. Çünkü kesinleşen ilk tescil
davası açılacak ikinci tescil davası bakımından “dava” (niza) teşkil etmekte olup, TMK.nun
714. maddesi ile bu maddenin yollamada bulunduğu Borçlar Kanunun ilgili maddeleri
uyarınca zamanaşımı keser.
3-Olağanüstü Zamanaşımı;
Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz edinme, 4721 sayılı TMK.nun 713. maddesinde
düzenlenmiştir. Sözü edilen maddenin 1. fıkrasına göre, kazanmayı sağlayan zilyetlikle
taşınmaz edinilebilmesi için “tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı, davasız, aralıksız
olarak 20 yıllık süre ile ve malik sıfatıyla ile zilyetliğinde bulunduran kişi; taşınmazın adına
tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise; “aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden
anlaşılmayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına
kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının
zilyedi de o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu
kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
TMK.nun 713/1 ve 2. fıkralarında açıklanan hukuki sebepler kısmen farklı da olsa, her
iki fıkra birbirleriyle bağlantılı olup öngördükleri zamanaşımı süresi ve aranan diğer
koşulların aynı olması nedeniyle her iki fıkra da bu açıdan içtihatları birleştirilmenin
konusunu oluşturmaktadırlar. Yani içtihatların birleştirilmesi kararı her iki fıkra hakkında da
uygulanacağı konusunda duraksamamak gerekir.
Zilyetlikle taşınmaz edinebilmek için, TMK. nun 713/1. maddesi uyarınca aranan diğer
koşullar yanında, taşınmazın nitelik itibariyle de kazanmaya elverişli olması (örneğin: mera,
yaylak, kışlak gibi benzeri yerler ile TMK.nun 715. maddesinde açıklanan yerlerden
olmaması gerekir) ve 20 yıl süre ile ekonomik amaca uygun olarak zilyet tarafından
kullanılmış olması gerekmektedir.
Öte yandan tescil davaları; usul hukukunun öngördüğü dava tiplerinden hiçbirinin
tanımına tıpa tıp uymaz. Bu bakımdan anılan davalar kamusal yönü ağır basan ve kamu
düzenini yakından ilgilendiren davalar olduğu bir gerçektir. İlke olarak tüm hukuk
davalarında; hâkim tarafların iddia ve savunmalarıyla bağlı olduğu halde, tescil davalarında
adeta kendiliğinden araştırma, inceleme ve değerlendirme kuralı geçerlidir. Zilyetliğin
çekişmesiz (davasız) ve aralıksız olarak 20 yıl süre ile ve malik sıfatıyla geçip geçmediği,
ekonomik amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, taşınmazın nitelik itibariyle
kazanmaya elverişli bulunup bulunmadığı, gerekli ilamların yapılıp yapılmadığı hususları ile
kısaca TMK.nun 713. maddesinde aranan gerekli tüm koşulların mahkemece re’sen
(kendiliğinden) araştırması zorunludur. Bu ilke ve açıklamalar ışığında Hazine veya ilgili
kamu tüzel kişilerinin davanın reddini savunup savunmamalarının, def’i ileri sürüp
sürmemelerinin bir önemi bulunmamaktadır. Hatta yöntemine uygun bir biçimde davayı kabul
etmeleri de sonuca etkili değildir. Çünkü, Mahkeme zorunlu olarak bu tür durumlar karşısında
dahi zilyetlikle taşınmaz edinme koşullarını kendiliğinden araştırmak ve incelemek
durumundadır. (örneğin: yerel gazete ilanlarının yapılması, karar için üç aylık sürenin
beklenilmesi ve yargılama sırasında davaya katılma biçimi hiçbir hukuk davasında
görülmemektedir). Bundan ayrı, Hazine veya ilgili kamu tüzel kişilerinden Köy Tüzel kişiliği

TMK.nun 713/6. maddesi ve fıkrası uyarınca, “aynı davada kendi adlarına tescile karar
verilmesini istemeleri mümkün bulunduğu gibi, Hazine, 2644 sayılı Tapu Kanununun 1.
maddesi uyarınca idari yoldan da taşınmazı adına tapuya kayıt ve tescil ettirebilir.” Daha ötesi
Hazinenin; yargılama sırasında taşınmazı adına tescile karar verilmesini istemesi, hiçbir şekle
bağlı olmayıp 492 sayılı Harçlar Kanunun 13/j maddesi uyarınca harçtan bağışık olduğu da
gözetildiğinde, sadece beyanda bulunması yeterli olup, yöntemine uygun bir biçimde dilekçe
verilmesine dahi gerek bulunmamaktadır. (Tescil davalarına bakan Yargıtay 8. Hukuk
Dairesinin uygulaması bu yöndedir)
Kazanma koşullarının oluşup oluşmamasında; kendiliğinden araştırma ve inceleme
ilkesi geçerli bulunduğundan, o halde 20 yıllık kazanma süresinin bir dava koşulu olduğunun
kabulü gerekir. Hal böyle olunca davalı Hazine veya kamu tüzel kişilerinin 20 yıllık sürenin
dolmadığını def’i olarak ileri sürmelerinin bir yararı bulunmamaktadır. Zira def’iler
mahkemece kendiliğinden gözetilmez, mutlaka buna dayanan tarafça ileri sürülmesi gerekir.
(BK. m.140.) Halbuki itiraz niteliğinde bulunan def’iler ise kendiliğinden göz önünde tutulur.
Şu halde; 20 yıllık kazanma süresinin dolup dolmadığı bir def’iden çok, mahkemece
kendiliğinden araştırmak zorunda bulunması nedeniyle, bir “itiraz” niteliğinde olduğu
söylenebilir.
4-Hangi Davalar Çekişme (Dava) Oluşturur ve Zamanaşımını Keser;
4721 sayılı TMK.nun 713. maddesinin karşılığı kaynak İsviçre Medeni Kanununun 662.
maddesini oluşturmaktadır. İsviçre Medeni Kanununun 662. maddesine ilişkin gerekçe 4721
sayılı TMK.nun 713. maddesi için aynen alınmıştır. Gerekçe şöyledir; “oysa amaç, İsviçre
Medeni Kanununu şerh ve tefsir eden bütün hukuk bilginlerinin birleştikleri gibi, “zilyede
karşı bir istihkak veya müdahalenin önlenmesi davası açılmış olmasının niza (çekişme)
sayılacağıdır” (Eraslan Özkaya, 4721 sayılı TMK.nu, Ankara 2002 baskı, Sh:619)
Hiç şüphesiz madde gerekçeleri bağlayıcı değildirler. Ne var ki; duraksama hasıl olduğu
durumlarda, gerek uygulayıcıların ve gerekse doktrinin başvurduğu en önemli kaynağı
oluşturmaktadırlar. Öyle ise, gerekçeler; açıklayıcı, aydınlatıcı, yol gösterici ve maddeye
ilişkin bir yorumun yapılması bakımından gerekli bilgileri içeren metinler olduğunun da
kabulü gerekmektedir. Bu özellikleri ile gerekçelerin bir tarafa bırakılması veya göz ardı
edilmesi düşünülemez.
Nitekim, ölüme bağlı tasarruf şekilleriyle ilgili 28.11.1945 tarih ve 1945/13 E., 1945/15
sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme kararında; “…kanunlarımızı yorumlarken kendi
metinlerimizi göz önünde tutmakla beraber, yorumlarda ilmi içtihatlardan da
faydalanabileceğine göre, bunların asıllarına da (mehaz=kaynak kanun kastediliyor)
bakmaktan vazgeçemeyiz…” denilmektedir. (Esat Şener, Tüm Yargıtay İçtihadı Birleştirme
Kararları 1926-2000, Ankara 2000 Baskı, Sh:139, 20.9.1950 T. ve 1950/4-10 sayılı Yargıtay
İçtihadı Birleştirme Kararı da “dernekten ihraç” ile ilgili olup, yine kaynak kanuna ilişkindir.
Aynı eser Sh:212)
Kaynak kanun ve
gerekçesinin ne kadar önemli olduğu kısaca bu biçimde
vurguladıktan sonra TMK.nun 714 ve onun yollamada bulunduğu BK.nun ilgili maddelerine
değinmek gerekir.
TMK.nun 714. maddesinde; “kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında,
kesilmesinde ve durmasında BK.nun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla
uygulanır” hükmüne yer verilmiştir. Hüküm “kıyas yoluyla” uygulamadan söz etmektedir.
Mutlak (kesin ve emir biçiminde) bir anlam taşımamaktadır. 4721 sayılı TMK.nun 714.
maddesinin yollama yaptığı BK.nun 133. maddesi, alacak ve borç ilişkilerinde uygulanan bir
madde olup, borçlunun ve alacaklının eylemlerine dayanan zamanaşımını kesme
nedenlerinden söz etmektedir.
Borçlar Kanunun 133/1. bendinde, borçlunun eylemi nedeniyle zamanaşımının
kesilmesi yer almıştır. Bunlar borçlunun borcunu ikrar etmesi, özellikle faiz ödemesi veya
borca mahsuben asıl borç için ödemede bulunması, borç için rehin veya kefil vermesidir.

Bu bentte yer alan zamanaşımını kesme nedenleri TMK.nun 713. madde hükmüne
dayanan zamanaşımıyla taşınmaz edinme hali için gündeme gelmesi düşünülemez. Çünkü
zamanaşımı ile kazanmada bir alacak-borç ilişkisi söz konusu değildir. Bu nedenle BK.nun
133/1. bendinde sayılan kesme nedenleri olayda söz konusu olamaz.
BK.nun 133/2. bendinde ise; alacaklının eylemine dayanan kesme sebepleri
düzenlenmiştir. Şu halde TMK.nun 714. maddesinin yollamada bulunduğu zamanaşımını
kesen unsurlar ancak BK.nun 133/2. bendinde yer alan haller olabilir. Burada alacaklının dava
açması, açılan davada def’i ileri sürmesi, icraya veya iflas masasına başvurması ve diğer
haller yer almaktadır.
5-Somut Olayda Kimin Açtığı Dava Zamanaşımını Keser;
TMK. m.714’ün yollamada bulunduğu BK.nun 133/2. bendinde, “alacaklının açtığı
davanın zamanaşımını keseceği” kabul edilmiştir. Çünkü “zamanaşımı ancak kendi aleyhine
zamanaşımı işleyen kişinin açtığı dava kesebilir” şu halde aleyhine zamanaşımı işleyen kişi
kimdir? Sorusunun yanıtı “alacaklı” olacaktır. Kanun bunu öngörmektedir.
Öyle ise; kazanmayı sağlayan zilyetlikle taşınmaz edinilmesinde “alacaklı” kimdir? Bu
soruya da şu biçimde yanıt vermek mümkündür. Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz
kazanılmasında, alacaklı taraf aleyhine zamanaşımı işleyen taraftır. Yani taşınmazını
zamanaşımı ile kaybedecek olan kişidir. O halde işleyen bu zamanaşımını dava açmak
suretiyle kesebilecek kişide taşınmazını kaybedecek olan Hazine olmaktadır. Taşınmazı
kazanmak isteyecek olan kişi yani zilyet ise, BK.nun 133. maddesi anlamında alacaklı değil
borçludur. Bu bakımdan zilyedin malike (Hazineye) karşı açtığı dava zamanaşımını kesmez.
Ancak gerçek hak sahibinin zilyede karşı açacağı davanın olumlu sonuçlanması halinde
çekişme sayılır ve zamanaşımını keser. (Prof.Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu Borçlar Hukuku Genel
Hükümler, Genişletilmiş 4. Bası, Ankara 2004, Sh:642-662)
a- Türk Öğretisinde Durum;
Doktrinde (Öğretide) şu görüş benimsenmiştir; “nizadan (çekişmeden) maksat davadır.
Gerçek hak sahibi, zilyet aleyhine (zilyede karşı) iade davası açmış ise böyle bir dava
nedeniyle yapılan her usulü işlem zamanaşımını keser. (TMK. m.640, BK. m.136) İade davası
sadece zilyetliğin gaspından (zilyetliğin korunmasından) doğan bir zilyetlik davası ya da
mülkiyet hakkına dayanan bir istihkak davası mahiyetinde olabilir. TMK.nun 902 ve 904.
(Yeni TMK.nun 989 ve 991) maddelerine dayanan bir zilyede haklılık davası da
zamanaşımını keser. (Prof.Dr. Selahattin Sulhi Tekinay, Eşya Hukuku, İstanbul, 1970-1971
Baskı, Sh:372-373, HGK.6.3.1963 T. 8/1-2 K.)
Kaynak Kanunun 662. maddesinin gerekçesine uygun olarak aynı görüş Türk öğretisi
tarafından da kabul edilmiş ve bilim adamları kitaplarında bu görüşe yer vermişlerdir. (1Prof.Dr. M.Kemal Oğuzman/Prof.Dr. Özer Seliçi/Prof.Dr. Saibe Oktay-Özdemir, Eşya Hukuk
İstanbul, 2006 Bası, Sh:356, 2-Gürsoy, Kemal Tahir/Eren, Fikret/Cansel, Erol, Türk Eşya
Hukuk 2. Baskı Ankara, 1984 Bası, Sh:525, 3-Tekinay, Selahattin Sulhi/Burcuoğlu,
Haluk/Altop, Atilla, Eşya Hukuku Cilt:1, 5. Baskı, İstanbul, 1991, Sh:751, 4-Suat Bertan,
Aynı Haklar, Ankara 1976 Bası, Cilt:1, Sh:564)
Görüldüğü gibi Türk öğretisinde, çoğunluk görüşü benimseyen bir tane aykırı
düşünceye rastlanılmamıştır. İsviçre Medeni Kanununun 662. maddesi Türk öğretisi
tarafından da aynen benimsenmiştir.
b- İsviçre Öğretisinde Durum;
İsviçre öğretisinde de durum Türk öğretisindekiyle aynıdır. Farklı bir düşünce söz
konusu değildir. Örneğin; Hermann Laim; kazandırıcı zamanaşımı 661. (karşılığı
TMK.m.712) maddeye göre çekişmesiz olmalıdır. Bu koşul maddi açıdan hak sahibinin
mülkiyetine dayanarak Tapu Sicilinin düzeltilmesi (İ.M. m.975, TMK.m.1025) veya istihkak
(İM. m.641, TMK. m.683) davası açmamış ya da bu davalarda sonuç elde edememiş olması
halinde gerçekleşmiş sayılır, görüşündedir. (Hermann Laim, Basler Kommentar Zum
Schweizerischen Privatrecht, Honsell/Vogt/Geiser Zivilgesetzbuch, 2. Auflage, S.1019, N.8
ad.Art.662)

Robert Haab; Kazandırıcı zamanaşımı için her hangi bir zilyetlik yeterli olmaz.
Zilyetlik, asli (kendisi için) zilyetlik olmalıdır. Gerçek hak sahibi mülkiyete dayanan bir
istihkak davası veya Tapu Sicilinin düzeltilmesi davası açmadığı sürece zilyetlik
çekişmesizdir, düşüncesini savunmuştur. (Robert Haab, Zürcher Kommentar Zum
Schweizerischen Zivilgesetzbuch IV.Band, Das Sachen recht, 1. Abteillung,
Hoob/Simonius/Scherrer/ Zobl. Zürich 1977, S.280, N 20 ad Art. 661,662,663 “sırasıyla
TMK.nun 712,713 ve 714. maddeleri” S.275, N 10)
Arthur Meier – Hayoz; Kazandırıcı zamanaşımından yararlanmak isteyenin konumu
ile İsviçre BK.nun 135. (karşılığı BK.m.133) maddesindeki borçlunun konumu arasında
“zilyedin gerçek hak sahibinin mülkiyet hakkını tanıması ile borçlunun borcunu ikrar etmesi
bakımından” koşutluk (paralellik) kurulmuştur, açıklamasında bulunmaktadır. (Arthur MeierHayoz, Berner Kommenter zum Schweizerischen Privatrecht, Band IV Sachenrecht, 1.
Abteilung Das Eigentum, 2. Teilband Das Grundeigentum l, Art 655-679 ZGB, Bern 1974,
S.136 N 17 ad Art, 662, Bern şerhi Sh:142 N 12, Paul-Henri Steinauer, Les Droit rêels. T. II,
Berne 1990, s.53-54)
6-İçtihatları Birleştirme Konusuna Esas Olan Olayın Yargı Önüne Gelme Zamanı;
Böyle bir olay ilk defa Hatay (Antakya) Sulh Hukuk Mahkemesinin bir dosyası ile yargı
önüne gelmiştir. Yerel mahkemenin 16.9.1953 tarihli kararı ile “…Hatay’ın anavatana
katıldığı 7.7.1939 tarihinden davanın açıldığı 1953 tarihine kadar 20 yıllık kazandırıcı
zamanaşımı süresinin dolmaması gerekçesiyle davanın reddine karar verilerek hüküm
kesinleşmiştir. 21.12.1959 tarihinde aynı yerlerle ilgili olarak yeniden tescil davası açılmış ve
mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. 8. Hukuk Dairesi, Medeni Kanunun 640 ve
BK.nun 134 ve 135. maddelerinden de söz ederek önceki davanın “niza” oluşturduğu
gerekçesiyle davanın reddi gerektiği görüşüyle bozma sevk edilmiştir. Ne var ki, mahkemenin
direnme kararı vermesiyle olay Hukuk Genel Kurulu önüne gelmiş, ilk davanın “niza”
oluşturamayacağı görüşüyle kabule ilişkin direnme hükmünün onanmasına karar verilmiştir.
(HGK. 12.5.1973 T. 1969/8-808-403 K.) H.G.K. 29.11.1969 T. ve 1969/7-656-852 sayılı
kararı ile de, “…Oysaki anılan davanın, hak kazandırıcı zamanaşımını kesebilmesi ya da
nizasızlık durumuna son verilebilmesi için davanın hak kazandırıcı zamanaşımı zilyedine
karşı açılmış olması ve aynı zamanda olumlu bir şekilde de sonuçlanmış bulunması
gerektiği…” vurgulanmıştır. (7.HD.nin 4.6.1986 T. 1300-5958 - 20.12.1990 T. 12149/15575,
17.HD.nin 23.11.1992 T. 1992/2498-10615, 16. HD.nin 17.9.1990 T. 1989/16076-11850
sayılı kararları da aynı yönde olup, aynı gerekçeye dayanmaktadırlar.
1969 tarihinden 2001 tarihine kadar açıklandığı biçimde uygulamada (birkaç karar
hariç) istikrarın sağlandığı görülmüştür. Ancak 2001 yılından sonra aykırı kararların çıktığı
saptanmıştır.
Tüm bu hukuki ve somut olgular ışığında şu sonuca varmak mümkündür.
1-Zilyedin açtığı dava aleyhine delil olarak kullanılamaz.
2-Zamanaşımını kesen dava türleri şöyle sıralanabilir,
a) Kaynak İsviçre MK.nun 662 ve TMK.nun 713. maddesinin gerekçesinde de
vurgulandığı gibi, “zilyede karşı Hazine tarafından bir dava açılmış olacak ve bu davanın da
olumlu sonuçlanmış olması gerekecektir.
b) Ya da zilyedin açtığı davada; gerçek hak sahibinin (Hazinenin) mülkiyet hakkını
tanıması gerekmektedir. Yani zilyedin açtığı tescil davasının yargılaması sırasında taşınmazın
Hazineye ait olduğunun kabulü ile davasından feragat etmesi ve bu hükmün kesinleşmesi
sonucu ancak zamanaşımı kesilebilir.
3-Bir hakkın zamansız (vadesinden önce) dava yoluyla ileri sürülmesi o hakkı ortadan
kaldırmaz.
4-Önceki dava süreden (esastan değil) reddedilmiş olup, olaylara dayalı kesin hükmün
unsurları bulunmadığından HUMK.nun 237. maddesi anlamında ortada bir kesin hükmün
varlığından söz edilemez.
Zamanaşımını kesmeyen (çekişme sayılmayan) işlemler ve davalar;

(Prof.Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu, a.g.e. Sh:653-662)
1-Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki 3091 Sayılı
Kanuna Göre İdari Makamlarca verilen men kararları,
2-Noterden çekilen ihtarnameler ve ihbarnameler,
3-Hazinenin ecrimisil istemesine ilişkin ödeme emirleri ya da ihbarnameleri,
4-HUMK.nun 409/5. maddesi ile kesinleşen yetkisizlik ve görevsizlik kararlarına karşı
aynı kanunun 193/3. maddesi uyarınca ilgili mahkemeye 10 günlük süre içerisinde
başvurulmaması sonucu aynı maddenin son fıkrası gereğince davanın açılmamış sayılmasına
ilişkin kararlar,
5-Süresinden önce açılan ve reddedilen davalar gibi,
Saptanan bu olgular nedeniyle zilyet tarafından açılan ve kesinleşen ilk dava çekişme
oluşturmadığından, kazanmayı sağlayan zilyetlik süresi için yeniden 20 yıl beklenilmesine
gerek olmadığı inancında bulunduğumdan sayın çoğunluğun görüşlerine açıklanan sebeplerle
katılmıyorum. 26.1.2007
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas No
: 2006/6049
Karar No
: 2006/14441
İncelenen Kararın
:
Mahkemesi : Karacabey A.H.

Tarihi
: 13/6/2002
Numarası
: 2001/335 - 2002/288
Davacı
: Kamu Hukuku
Davalı
: Nüfus Müdürlüğü ve Gülfidan Kürpe ve Özer Kürpe
Dava Türü
: Evliliğin İptali
TemyizEden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen
hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının 23/8/2001 günlü davanamesiyle Karacabey
Nüfus Müdürlüğü, Özer Kürpe ve Gülfidan Kürpe’ye karşı açılan davada Özer Kürpe’nin
1/2/1985 doğumlu olmakla yaşı sebebiyle ancak hakimden izin almaksızın evlendiği ileri
sürerek evlenme akdinin ve nüfus kayıtlarının iptaline karar verilmesinin talep edildiği,
mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği
anlaşılmaktadır.
Bu davadaki olay mutlak butlan sebeplerinden olmadığından davayı Cumhuriyet Savcısı
açamaz. O halde usulüne uygun açılmış olmayan davanın reddi gerekirken evliliğin iptaline
karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü
ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.
30/10/2006
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Danıştay Kararı
Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığından:
Esas No : 2005/2222
Karar No : 2006/4411
Kanun Yararına Temyiz Eden : Danıştay Başsavcılığı
Davacı
: Hasan Gökgöz
Atatürk Cad. Koruyucu İşhanı K:2 No:162 Osmangazi/BURSA
Karşı Taraf :
Mudanya Belediye Başkanlığı - BURSA
Vekili
: Av. Necati Yaşbey
Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İş Merkezi A-Blok K:1 No:112
Osmangazi/BURSA
İstemin Özeti : Davacının Bursa İli, Mudanya İlçesi, Kumyaka Köyü'nde bulunan
arsası için 1998, 1999 ve 2000 yılları için tahakkuk ettirilerek tahsil edilen emlak (arsa)
vergisinin ret ve iadesi istemiyle yaptığı düzeltme şikayet başvurusunun reddine ilişkin
14/6/2002 tarih ve 2002/197 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davayı; uyuşmazlığın,
davacının taşınmazının 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 14. maddesine 3239 sayılı
Kanunun 104. maddesiyle eklenen (g) fıkrasında belirtilen emlak vergisi daimi muafiyetinden
yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin olduğu, vergisi ihtilaf konusu arsanın belediye ve
mücavir alan sınırları dışında kaldığı hususunda ihtilaf bulunmadığı, bu durumda, 1319 sayılı
Emlak Vergisi Kanunu'nun 12. maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 14. maddesinde yer
alan arazi tabiri, arsaları da kapsayacağından ve 17 seri no'lu Emlak Vergisi Genel
Tebliği'nde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arsaların, ticari, sınai ve
turistik faaliyetlerde kullanılmadığı takdirde araziler için getirilen muafiyetten

yararlanabileceği belirtildiğinden ve olayda, davacıya ait belediye ve mücavir alan sınırları
dışında bulunan taşınmazın, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanıldığı ya da kiraya
verildiği hususlarında idarece yapılmış bir tespit bulunmadığından, sözkonusu taşınmazın
Emlak Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinin (g) fıkrasında açıklanan muafiyetten
yararlandırılmasının icap ettiği sonucuna varıldığı ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilen emlak
(arsa) vergisinde isabet görülmediği, davacının ödediği vergilerin iadesi isteminin reddine
ilişkin işlemin yasal olmadığı gerekçesiyle kabul eden Bursa Vergi Mahkemesi'nin 11/6/2003
tarih ve E:2002/983, K:2003/2332 sayılı kararına karşı davalı idarenin yaptığı itiraz üzerine
Mahkeme kararını; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 14. maddesine 3239 sayılı
Kanunun 104. maddesiyle eklenen (g) fıkrasının parantez içi hükmünün yorumunun
uyuşmazlığı çözeceği, bu parantez içinde belirtilen "ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde
kullanılma" ibaresinin arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için de geçerli olup
olmadığının açıklığa kavuşturulmasının gerektiği, belediye ve mücavir alan sınırları dışında
bulunan arazi, vergiden muaftır ibaresinin aynı zamanda 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca arsaları da kapsayacağı, ancak aynı Kanun'un 14.
maddesinin (g) fıkrasının parentez içi hükmü ile ayrı bir düzenleme getirildiği, bu parantez içi
hükmünde yer alan ticari, sınai, turistik amaçla kullanılma sıfatının sadece araziye ait olduğu,
arsaların ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazinin bu sıfatın içinde düşünülemeyeceği, anılan
faaliyetlerde kullanılmasa dahi arsaların emlak vergisi daimi muafiyetinden
yararlanamayacağı, 17 seri no'lu Emlak Vergisi Genel Tebliği'nde vergi hukukunda idareye
tanınmayan bir takdir hakkı ile Yasa hükmünü genişleten bir yorum getirildiği, kanun koyucu
belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arsa ve arsa sayılacak parsellenmemiş
araziyi muafiyet kapsamına almadığından, tahsil edilen emlak (arsa) vergisinin iadesi
isteminin reddine ilişkin işlemde isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle bozan Bursa Bölge
İdare Mahkemesi'nin 15/4/2004 tarih ve E.2003/1200, K:2004/376 sayılı kararı ile bu kararın
düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 5/10/2004 tarih ve E:2004/785, K:2004/683 sayılı
kararının, kanun yararına bozulması istenilmektedir.
Danıştay Başsavcılığı'nın Kanun Yararına Bozma İstemi: Davacının Bursa İli,
Mudanya İlçesi, Kumyaka köyünde bulunan gayrimenkulü nedeniyle adına 1998,1999 ve
2000 yılları için tahakkuk ettirilen emlak (arsa) vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı
kabul ederek tahakkuku terkin eden Bursa Vergi Mahkemesinin 11/6/2003 tarih ve
E:2002/983, K:2003/2332 sayılı kararını bozarak davayı reddeden Bursa Bölge İdare
Mahkemesinin 15/4/2004 tarih ve E:2003/1200, K:2004/376 sayılı kararı ile bu kararın
düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 5/10/2004 tarih ve E:2004/785, K:2004/683 sayılı
kararının; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek davacı tarafından kanun yararına bozulması
istemi üzerine konu incelendi;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesinde, bölge idare
mahkemesi kararlarından niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade
edenlerin kanun yararına temyiz olunabileceği belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacının Bursa ili, Mudanya ilçesi, Kumyaka köyünde
bulunan gayrimenkulü nedeniyle adına 1998,1999 ve 2000 yılları için emlak (arsa) vergisi
tahakkuk ettirildiği, davacı tarafından söz konusu vergiye karşı arsa vasfındaki taşınmazın
belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunduğu, kiraya verilmediği, ticari, sınai ve
turistik faaliyetlerde kullanılmadığı dolayısıyla Emlak Vergisi Kanununun 14/g maddesi
uyarınca gayrimenkulün emlak vergisinden daimi muaf olduğu iddialarıyla dava açıldığı, ileri
sürülen iddialar yerinde görülerek Bursa Vergi Mahkemesince davanın kabulüne, tahakkukun
terkinine karar verildiği, bu kararın Bursa Bölge İdare Mahkemesince kanun yararına
bozulması istenilen söz konusu kararlarla bozulduğu ve davanın reddedildiği anlaşılmaktadır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişik
"Arazi Vergisinin Mevzuu" başlıklı 12 nci maddesinde; Türkiye sınırları içinde bulunan arazi
ve arsaların bu Kanun hükümlerine göre arazi vergisine tabi olduğu, belediye sınırları içinde
belediyece parsellenmiş arazilerin arsa sayılacağı, belediye sınırları içinde veya dışında

bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu Kanuna göre arsa sayılacağının Bakanlar
Kurulu Kararı ile belli edileceği, aksine hüküm olmadıkça bu Kanunun diğer maddelerinde
yer alan arazi tabirinin arsaları da kapsayacağı belirtilmiştir.
Aynı Kanunun 14 üncü maddesine 3239 sayılı Kanunun 104 üncü maddesiyle eklenen
(g) fıkrasında, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazilerin kiraya verilmemek
şartıyla arazi vergisinden daimi olarak muaf tutulacağı, gelir vergisinden muaf esnaf ile basit
usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi
hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar ve arsa
sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyetin uygulanmayacağı hükme bağlanmış olup,
bu fıkranın uygulanmasına da 17 seri nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğin "Arazi Vergisi ile
İlgili Değişiklikler" başlıklı III/1. Bölümünde "Emlak Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine
eklenen (g) fıkrası ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi, Arazi
Vergisinden daimi muaf tutulmuştur. Ancak anılan yerlerde bulunan arazi, arsa ve arsa
sayılacak parsellenmemiş arazilerden ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılanlar için bu
muafiyet uygulanmayacaktır." şeklinde açıklık getirilmiştir.
Bu düzenlemeler karşısında, arsa vasfındaki bir taşınmazın emlak vergisi daimi
muafiyetinden yararlanabilmesi için belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunması,
kiraya verilmemesi, ticari, sınai ve turistik faaliyette kullanılmaması gerekmektedir.
Olayda, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunduğu tartışmasız olan
taşınmazın, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanıldığı ya da kiraya verildiği hususlarında
idarece yapılmış bir tespit bulunmadığından, söz konusu taşınmazın Emlak Vergisi
Kanununun 14/g maddesinde yer alan muafiyetten yararlandırılması gerektiği sonucuna
varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılan Bursa Bölge İdare
Mahkemesinin 15/4/2004 tarih ve E:2003/1200, K:2004/376 sayılı kararı ile bu kararın
düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 5/10/2004 tarih ve E:2004/785, K:2004/683 sayılı
kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesi uyarınca kanun
yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Konuyu temyizen Yüksek Dairenizin takdir ve kararına saygı ile sunarım.
Tetkik Hakimi Güneş Kurtoğlu Karacık'ın Düşüncesi : Dosyadaki bilgi ve
belgelerin incelenmesi sonucu davacının taşınmazının belediye ve mücavir alan sınırları
dışında bulunduğu anlaşılmış olup, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 12. maddesi
hükmü uyarınca aynı Kanunun 14. maddesinde yer alan arazi tabiri, arsaları da
kapsayacağından ve ayrıca sözkonusu arsanın kiraya verildiği, ticari, sınai ve turistik
faaliyetlerde kullanıldığı yolunda idarece yapılmış herhangi bir tespit bulunmadığından, bu
taşınmazın Emlak Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinin (g) fıkrasında belirtilen vergi
muafiyetinden yararlandırılmasının icap ettiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma isteminin kabulü
gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesi'nce Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin
15/4/2004 tarih ve E:2003/1200, K:2004/376 sayılı kararının Danıştay Başsavcılığı tarafından
kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenilmesi üzerine işin gereği görüşüldü:
İstem; davacı adına 1998,1999 ve 2000 yılları için tahakkuk ettirilerek tahsil edilen
emlak (arsa) vergisinin ret ve iadesi istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine
ilişkin 14/06/2002 tarih ve 2002/197 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davayı kabul eden
Bursa Vergi Mahkemesi'nin 11/6/2003 tarih ve E:2002/983, K:2003/2332 sayılı kararının
bozulmasına ilişkin Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin 15/4/2004 tarih ve E:2003/1200,
K:2004/376 sayılı kararı ile bu kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 5/10/2004 tarih
ve E:2004/785, K:2004/683 sayılı kararının kanun yararına bozulmasına ilişkindir.
Dosyanın incelenmesinden, davacının Bursa İli, Mudanya İlçesi, Kumyaka Köyü'nde
bulunan gayrimenkulü nedeniyle adına 1998, 1999 ve 2000 yılları için arsa vergisi salındığı

ve sözkonusu vergiye karşı "taşınmazın arazi vasfında, belediye ve mücavir alan sınırları
dışında bulunduğu, herhangi bir şekilde ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılmadığı,
kiraya da verilmediği, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 12. maddesi hükmü gereğince,
arazi deyimi, arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazileri de kapsadığından, aynı
Kanunun 14. maddesinin (g) fıkrası uyarınca gayrimenkulün vergiden daimi olarak muaf
tutulmasının icap ettiği" iddialarıyla düzeltme şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu
başvurunun reddi üzerine ret işlemininin iptali istemiyle Vergi Mahkemesine dava açıldığı
anlaşılmıştır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 1610 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle değişik
"Arazi Vergisinin Mevzuu" başlıklı 12. maddesinde; Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve
arsaların bu Kanun hükümlerine göre arazi vergisine tabi olduğu, belediye sınırları içinde
belediyece parsellenmiş arazilerin arsa sayılacağı, belediye sınırları içinde veya dışında
bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu Kanuna göre arsa sayılacağının Bakanlar
Kurulu Kararı ile belli edileceği, aksine hüküm olmadıkça bu Kanunun diğer maddelerinde
yer alan arazi tabirinin arsaları da kapsayacağı belirtilmiştir.
Aynı Kanun'un 14. maddesine 3239 sayılı Kanun'un 104. maddesiyle eklenen (g)
fıkrasında; belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazilerin kiraya verilmemek
şartıyla arazi vergisinden daimi olarak muaf tutulacağı, gelir vergisinden muaf esnaf ile basit
usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi
hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar ve arsa
sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyetin uygulanmayacağı hükmü yer almakta, bu
fıkranın uygulanması ile ilgili 17 seri no'lu Emlak Vergisi Genel Tebliği'nin "Arazi Vergisi İle
İlgili Değişiklikler" başlıklı III/1 Bölümünde de; "Emlak Vergisi Kanunu'nun 14'üncü
maddesine eklenen (g) fıkrası ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi,
Arazi Vergisinden daimi olarak muaf tutulmuştur. Ancak, anılan yerlerde bulunan arazi, arsa
ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazilerden ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılanlar
için bu muafiyet uygulanmayacaktır." açıklaması bulunmaktadır.
Anılan 14. maddenin (g) fıkrası hükmüne göre bir arazinin emlak vergisi daimi
muafiyetinden yararlanabilmesi için; belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunması,
kiraya verilmemesi, ticari, sınai ve turistik faaliyette kullanılmaması gerekmektedir.
Öte yandan, anılan Kanunun 12. maddesinde Kanunun diğer maddelerinde geçen arazi
tabirinin arsaları da kapsayacağı belirtildiğinden ve 14. maddenin (g) fıkrasının parantez içi
hükmünde de gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler
tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi hariç ibaresi yer aldığından, sözü edilen
maddedeki ticari, sınai ve turistik faaliyette kullanmama şartının sadece araziler için geçerli
olmayıp, arsa ve arsa sayılacak parsellenmemiş araziler için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır.
Dosyada mevcut bilgi ve belgelerden, vergisi ihtilaflı arsanın belediye ve mücavir alan
sınırları dışında bulunduğu görülmektedir.
Olayda, davacıya ait belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunduğu tartışmasız
olan sözkonusu arsanın kiraya verildiği veya ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanıldığı
yolunda herhangi bir iddia ve tespit bulunmaması karşısında, taşınmazın mevcut haliyle
Yasa'da daimi muafiyet için öngörülen şartları taşıdığı, bu nedenle de, emlak vergisinden
daimi muaf tutulması gerektiği sonucuna varıldığından, tahakkuk ettirilerek tahsil edilen
emlak vergisinin reddine ilişkin işlemde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Danıştay Başsavcısı tarafından yapılan temyiz isteminin kabulü ve
Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin 15/4/2004 tarih ve E:2003/1200, K:2004/376 sayılı kararı
ile bu kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 5/10/2004 tarih ve E:2004/785,
K:2004/683 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu'nun 51. maddesi
uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak koşulu ile
bozulmasına, kararın bir örneğinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığı'na
gönderilmesine ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına 15/11/2006 tarihinde oybirliği ile karar
verildi.
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Tebliğler
Adalet ve Maliye Bakanlıklarından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE
İLİŞKİN 2007 YILI TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine
görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblâğları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen
müdafi veya vekillerin yapacakları hukukî yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince
hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukukî yardımlara
yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 130 YTL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 200 YTL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 220 YTL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 400 YTL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 220 YTL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 400 YTL,
e) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 400 YTL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 450 YTL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 368)
Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin beyannamelerin verilme
süreleri ilgili vergi kanunları ile belirlenmiş olup beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini
belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca bugüne kadar yapılan düzenlemeler ile beyannamelerde yer alması
gereken bilgiler ilgili vergi kanunları esas alınmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır.
Bilindiği üzere, beyannamelerin ilgili vergi kanunlarında belirlenen sürelerde verilmesi
esastır. Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannamenin eksik ve/veya hatalı olduğu
hallerde, mükellef tarafından kanuni süre geçmeden veya kanuni süre geçtikten sonra bu hata
ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette yeni bir beyanname verilmesi mümkündür. Diğer
taraftan, beyannamenin kanuni süresi içinde verilmeyerek bu süre geçtikten sonra verilmesi
ve yine bu şekilde verilmiş olan beyannamede yer alan hata ve/veya eksikliklerin giderilmesi
amacıyla yeni beyanname verilmesi söz konusu olabilmektedir.
Yukarıda belirtildiği şekilde kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresi geçtikten sonra
verilmiş olan ilk beyannamelerde yer alan hata ve/veya eksiklikleri düzeltmek amacıyla
verilen beyannameler kimi zaman yalnızca ilk beyannameye ek olacak şekilde "ek
beyanname" olarak, kimi zaman da ilk beyanı kapsayacak şekilde "düzeltme beyannamesi"
olarak verilebilmektedir.
Mükelleflere daha iyi hizmet verilebilmesi ve gerçek vergi matrahı üzerinden gerekli
tarhiyatın yapılabilmesi için; daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki
hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen
beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi uygun
görülmüştür.
Bu beyannamelerin; daha önce verilmiş beyannamedeki matrah ve/veya vergiyi azaltıcı,
sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da iade tutarını artırıcı nitelikte
olması halinde durumu izah eden bir dilekçe ekinde verilmesi gerekmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği
yetkiye istinaden, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilen
beyannamelere ilişkin olarak verilecek düzeltme beyannamelerinin de 340(2) ve 346(3) Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik
ortamda gönderilme mecburiyeti getirilmiştir. Elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti
getirilen düzeltme beyannamelerinin, elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi durumunda,
Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası
uygulanacaktır.
Söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi safhasında durumu
açıklayan yazılı izahat, elektronik ortamda "Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi" başlığı altında
yapılacaktır.
Mükellefler tarafından verilecek söz konusu düzeltme beyannamelerinin, önceki
beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde; Vergi
Usul Kanununun 352 nci maddesinin "II’nci derece usulsüzlükler" başlıklı fıkrasının 7
numaralı bendine göre usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
Bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler, Tebliğin yayım tarihini izleyen ikinci iş gününde
yürürlüğe girecektir.
Tebliğ olunur.
——————————
(1)
10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2)
30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3)
3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:

2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRANO: 5)
24/1/2007 tarih ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (3) Sıra Numaralı Bütçe
Uygulama Tebliği gereğince, ilgili idarelerce hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilen ve
Bakanlığımızca vize edilen ayrıntılı harcama programı (AHP) ve ayrıntılı finansman
programının (AFP) uygulanması ve ödeneklerin uygulanmakta olan ekonomik programın ilke
ve hedefleri ile uyum içinde kullanılması için gerekli esas ve usuller aşağıda belirtilmektedir.
I - Ortak Hükümler
1 - İdareler, uygulanmakta olan ekonomik programın aksamaması ve ilave nakit
ihtiyacına yol açılmaması için, harcamalarını vize edilen AHP ve AFP’lere uygun olarak
gerçekleştireceklerdir.
2 - Bakanlığımızca vize edilen AHP ve AFP’lere uygun olarak, Ocak ve Şubat ayları
harcamaları ile Bakanlığımızca yapılan münferit serbest bırakma işlemleri dikkate alınmak
suretiyle hazırlanacak olan tertip düzeyindeki detaylar, Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire
Başkanlıkları/Müdürlükleri’nce 1/3/2007 tarihine kadar e-bütçe sistemine girişleri sağlanarak
onaylanacaktır.
3 - Tertipler düzeyinde bloke tutularak AHP ve AFP’lere bağlanmayan ödenekler, bütçe
uygulamalarındaki gelişmeler dikkate alınarak Bakanlığımızca kullandırılabilecektir.
4 - İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödenekleri dikkate
alınarak taahhüde girişilebilecektir. Ancak, şartname ve sözleşmelere Bakanlığımızca vize
edilen AHP ve AFP’deki ödenek dağılımına göre harcama yapılacağına ilişkin hüküm
konulacaktır.
5 - Yatırım programında yer alan projeler için AHP ve AFP’lere bağlanan serbest
ödeneğin üzerinde iş yaptırılmayacak ve iş programları ödenek miktarını aşmayacak şekilde
düzenlenecektir.
6 - Geçici işçi ödenekleri Bakanlığımızca vize edilen aylık dağılım cetvellerine göre
kullanılacaktır.
7 - İdareler seyyar görev tazminatına ilişkin vize taleplerinde, ödenek ile gün ve kadro
sayısı arasındaki bağlantıyı kuracaklar, "03.3.5.-Yolluk Tazminatları" kodundaki ödeneğin
diğer ekonomik kodlar için kullandırılmamasına özen göstereceklerdir. Vize edilen adam/gün
sayısının üzerinde görevlendirme yapılmayacaktır.
8 - Devam eden temizlik işleri kapsamında bir önceki yılda çalıştırılan işçi sayısı 2007
yılında artırılmayacaktır. Ancak, bütçelerinde bu amaçla tertiplenen başlangıç ödeneğinin
aşılmaması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, yeni birimlerin faaliyete geçmesi veya
temizlenecek hizmet alanlarının bir önceki yıla göre artış göstermesi hallerinde mevcut
temizlik işleri kapsamında çalıştırılan işçi sayısında artışa gidilebilecektir.
II - Özel Hükümler
A) Genel Bütçeli İdareler ile Hazine Yardımı Alan Özel Bütçeli İdareler
1 - Vize edilen icmal cetvellerde yer alan ödenekler, idarelerin üçer aylık dönemler
itibariyle kullanabilecekleri tutarlardır. Dolayısıyla, harcamalar üçer aylık dönemler itibariyle
programlanmış ödenekler dahilinde yapılacaktır. Dönemleri içinde kullanılmayan tutarlar ise
takip eden üçer aylık dönemlerde kullanılabilecektir. Ancak, takip eden dönemlere ilişkin
ödenekler süresinden önce kesinlikle kullanılmayacaktır.
2 - İdareler, tertipler bazında her üç aylık dönemde herhangi bir talimat beklemeksizin
bu ödenekler için ödenek gönderme belgesi düzenleyebileceklerdir.
3 - Üst yönetici ve harcama yetkilileri, AHP ve AFP’lerin temel amacının aylık nakit
planlaması olduğu bilinciyle hareket edecekler ve harcamaların her üç aylık dönem içinde
aylara dengeli olarak dağıtılmasına dikkat edeceklerdir.
4 - İdareler zorunlu ve acil durumlarda Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire
Başkanlıkları/Müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığımızca vize edilen icmal cetveller üzerinden
revize talebinde bulunabileceklerdir. İdareler, revizeyi gerektiren detaylı hizmet

gerekçeleriyle birlikte diğer bilgi ve belgeleri talebe ekleyerek Bakanlığımıza iletecekler ve
gerekirse Bakanlığımızca yerinde inceleme yaptırıldıktan sonra karar verilecektir.
Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri Bakanlığımızca
uygun görülen talepler sonucunda yapılan revize işlemine müteakip, tertip bazında e-bütçe
sistemine giriş yapacaklar ve işlem sonucundan Bakanlığımızı bilgilendireceklerdir.
B) Hazine Yardımı Almayan Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar
1 - Bu idareler, AFP ve detay kayıtlarını e-bütçe sisteminde onayladıktan sonra
AFP’lerini 1/3/2007 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir.
2 - Onaylanan AFP’de yapılacak revize değişikliklerinin tümü ilgili idarelerce
sonuçlandırılacaktır. Yapılan revize işlemini müteakip Bakanlığımıza bilgi verilecektir.
C) Sosyal Güvenlik Kurumları
1 - Sosyal Güvenlik Kurumları, Bakanlığımızca icmal cetveller üzerinden vize edilen
AFP’lerinin detay kayıtlarını 13/3/2007 tarihine kadar e-bütçe sistemine gireceklerdir.
2 - Söz konusu kurumlar, hazine yardımı revize taleplerini AFP icmal cetveller
üzerinden Bakanlığımıza bildireceklerdir. Bu çerçevede, hazine yardımları idarelerin aylık
gider, öz gelir gerçekleşmeleri, net finansman durumları, revizeyi gerektiren detaylı hizmet
gerekçeleri ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak revize edilecektir.
3 - Bakanlığımızca yapılan revize işlemi üzerine gerekli detay kayıt değişiklikleri ile
hazine yardımı revizesi gerektirmeyen değişiklikler e-bütçe sisteminde ilgili Kurumlar
tarafından yapılacaktır.
Tebliğ olunur.
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Maliye Bakanlığından:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 262
Katma değer vergisi iade alacağının geçici vergiye mahsup edilmesi ile söz konusu
geçici verginin yıllık gelir/kurumlar vergisine mahsubundan sonra kalan tutarın nakden veya
mahsuben iadesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
1. Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi
1.1. Yasal Düzenleme
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde; üçer aylık dönemler halinde
tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici verginin, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edileceği, mahsup edilemeyen tutarın mükellefin diğer vergi borçlarına
mahsup edileceği, bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarının da o yılın sonuna kadar
yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edileceği belirtilmiştir. Bu esaslar
kurumlar vergisi mükellefleri açısından da geçerlidir.
1.2. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup ve İade
Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap
dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilmektedir.
Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması
gerekmektedir. Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin
olarak verilen yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla
olması halinde, mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup
edilmektedir.

Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması
olmadığı gibi geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu da
aranmamaktadır.
Diğer taraftan, geçici vergi dönemleri itibarıyla tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş
bulunan geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar
vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.
Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 1
yapılmıştır.
2. Katma Değer Vergisine İlişkin Mahsup ve İade
Katma Değer Vergisi iade uygulamasının usul ve esasları, iade hakkı doğuran işlemin
türüne göre ilgili KDV Genel Tebliğlerinde düzenlenmiştir. Katma değer vergisi alacakları
mükelleflerin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir. Genel
Tebliğlerde yapılan düzenlemelere göre nakden veya mahsuben iade uygulamaları farklı usul
ve esaslara bağlanmıştır.
3. Katma Değer Vergisi İade Alacağının Geçici Vergiye Mahsubu
Katma değer vergisi iade alacağının geçici vergi borçlarına mahsup edilmesi ve mahsup
yoluyla ödenmiş bu geçici verginin de yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanan gelir/kurumlar vergisine mahsubundan sonra kalan tutarın nakden iadesinin talep
edilmesi durumunda, söz konusu iade taleplerinin asıl kaynağının katma değer vergisi alacağı
olması nedeniyle bu tür iade talepleri, nakden iade şartları ile iade usul ve esaslarının
belirlendiği Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri çerçevesinde yerine getirilecektir.
Tebliğ olunur.
—————————
1 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
[R.G. 6 Mart 2007 – 26454]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
(SAYI: 2007/1)
1.Giriş
(1) Başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere
çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları,
alındı birim fiyatları bu Tebliğ eki tablolarda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.
2.Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine tabi işlemler
2.1.Kasa işlemleri
(1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi ile Muhasebe Yetkilisi
Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, genel bütçe kapsamındaki kamu
idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme sınırı; Tablo 1’in
kasa işlemleri bölümünde gösterilmiştir.
(2) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi
gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada
bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli

güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami miktar Tablo 1’in kasa
işlemleri bölümünde gösterilmiştir.
(3) Tebliğ eki tabloda kasa işlemleri bölümünde gösterilen parasal sınırların yetersiz
kalması durumunda, muhasebe birimlerinin gerekçeli başvuruları üzerine Bakanlığımızca
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) tespit edilen sınırlar uygulanacaktır.
2.2.Banka işlemleri
(1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi gereğince, toplu ödemelerde muhasebe birimlerinin bankaya önceden haber
vermeleri gereken tutar Tablo 1’in banka işlemleri bölümünde gösterilmiştir.
(2) Bu tutarın altındaki ödemeler için bankanın önceden haberdar edilmesi ve ödeme
sırasında banka ile muhasebe birimi arasında mutabakat sağlanması zorunlu değildir.
2.3.Kaybedilen alındılara ilişkin işlemler
(1) Muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık
verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesi gereken tutar, Merkezî
Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesi gereğince, Tablo 1’in kaybedilen
alındılara ilişkin işlemler bölümünde gösterilmiştir.
3.Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe tabi işlemler
3.1.Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri
(1) Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri
dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından 7 günlük süre
beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı ile
mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izalei şüyu memurluklarındaki muhasebe
yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre
makbuz karşılığı tahsil edilip, 7 günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine
teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, Tablo 1’in muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri
bölümünde gösterilmiştir.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan muhasebe yetkilisi
mutemetleri için yukarıda belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, gerekçeli
tekliflerle Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başvurularak alınacak izne göre
işlem yapılacaktır. Bu teklif yazısında muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda
muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecektir.
3.2.Trafik para cezası tahsil eden görevlilerle ilgili işlemler
(1) Trafik para cezasını tahsil edecek muhasebe yetkilisi mutemetleri ile ilgili
işlemler, 27/1/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Trafik Para
Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak
Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir. Bu görevliler için
belirlenen 7 ve 3 günlük süre beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim
edilmesi gereken tahsilat tutarları, Tablo 1’in trafik para cezasını tahsil eden muhasebe
yetkilisi mutemetleri bölümünde gösterilmiştir.
3.3. Yetkili memurlarla ilgili işlemler
(1) 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Pul ve Değerli
Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı
Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri çerçevesinde değerli kağıt verilen
yetkili memurlar tarafından 15 günlük süre beklenilmeksizin muhasebe biriminin veznesine

teslim edilmesi gereken satış hasılatı tutarı Tablo 1’in yetkili memurlarla ilgili işlemler
bölümünde gösterilmiştir.
4. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yardımcılara devredilecek görev ve yetkiler
(1) Anılan Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince, görev, yetki ve sorumlulukların
yardımcılara devredilmesinde Tablo 1’in III üncü kısmında gösterilen parasal sınırlar
dikkate alınacaktır.
5.Kaybolan faturalarla ilgili işlemler
(1) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kamu
idarelerince alınan mal, hizmet ve yapım işleri karşılığında özel kişiler tarafından düzenlenen
faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği fatura tutarı
Tablo 1’in IV üncü kısmında gösterilmiştir.
6.Taşınırların kayıtlardan çıkarılması
(1) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine göre, taşınırların devir, imha,
hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo 1’in V inci
kısmında gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması,
belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili üst
yöneticinin onayı ile yapılacaktır.
(2) Söz konusu limitler, bu işlemlerden herhangi birine veya tamamına konu olan
taşınırlar için ve her bir işlem bazında değerlendirilecektir.
7.Ön ödeme işlemleri
(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince Bakanlığımız izni aranmaksızın
açılabilecek krediler ile Bakanlığımız iznine tabi olan kredi tutarları Tablo 2’nin I inci
kısmında, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine
verilebilecek avans sınırı Tablo 2’nin, II nci kısmında gösterilmiştir.
(2) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden Tablo 2’nin III üncü kısmında
gösterilenler, kendileri için belirlenen sınır dahilinde avans verebileceklerdir.
(3) Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetleri ile dış temsilcilikler emrine ve askerî daireler
mutemetlerine verilecek avans sınırları Tablo 2’nin IV, V ve VI ncı kısımlarında
gösterilmiştir. Belirlenen sınırların üzerinde avans verilmesine ihtiyaç duyulması halinde,
gerekçeleriyle birlikte Bakanlığımıza başvurularak izin alınması gerekir.
(4) Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardan “Tümen ve daha üst
birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar” kapsamına giren askerî birimler Tablo 3’te
gösterilmiştir. Bunların dışında kalan birlikler, “Tugay ve eşitine kadar olan askerî kurum ve
kuruluşlar” kapsamında sayılacaktır.
8.Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar
(1) Yılları merkezî yönetim bütçe kanunlarında hüküm bulunması koşuluyla; 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan alacaklardan, tahsili
için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılanlardan tutarı
Tablo 4’de gösterilen miktara kadar olanlar kayıtlardan çıkarılır. Ancak, bu alacaklardan
davaya veya icraya intikal etmiş olanların kayıtlardan çıkarılması için, genel bütçeli idarelerce
8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre, kapsamdaki diğer kamu idarelerinde
ise özel mevzuatlarındaki hükümlere göre yetkili merciiden takipten vazgeçme onayı alınır.
(2) 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, genel bütçe muhasebe
birimlerinin hesaplarında kayıtlı olup zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı
kalmadığı tespit edilen kamu alacaklarından tutarı Tablo 4’de gösterilen miktara kadar
olanların, idarelerince 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yetkili merciden alınacak takipten

vazgeçme onayına dayanılarak, kayıtlardan çıkarılması uygun görülmüştür. Diğer idarelerin
hesaplarında kayıtlı söz konusu tutara kadar olan kamu alacaklarının kayıtlardan
çıkarılmasına üst yöneticiler yetkilidir.
(3) Söz konusu alacakların kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin muhasebeleştirme belgesi
ekine, gerekenler için takipten vazgeçme onayı ile tahsil edilebilmesi için yapılan adres tespiti
ve malvarlığı araştırmalarına ilişkin yazışmaların konusunu, tarih ve sayısını gösterir bir dizi
pusulası bağlanır.
9.Hastane döner sermayelerince uygulanacak parasal sınırlar
(1) Özel mevzuatlarında aksine bir hüküm bulunmayan hastane döner sermaye
muhasebe birimlerince tedavi bedeli karşılığı tahsil edilen paralardan iadesi gereken
tutarların ilgililere kasadan ödenmesinde, Tablo 1 in I inci kısmının kasa işlemleri
bölümünde belirtilen limitin dört katı uygulanır.
10.Faiz oranları
(1) Genel hükümlere göre takip edilerek tahsil olunacak kişilerden alacaklara
4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları, yıllar
itibarıyla Tablo 5’de gösterilmiştir.
(2) Ancak, Sayıştay ilamları ile tazminine karar verilenler için hesaplanan faiz
tutarı, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 64 üncü maddesi hükmünde aksine bir
düzenleme yapılmadığı sürece, borç tutarının %10 unu geçemeyecektir.
11.Alındı birim fiyatları
(1) Bakanlığımızca bastırılan ve genel bütçe kapsamı dışındaki idareler ile
döner sermaye ve fonlar tarafından mevzuatları gereğince kullanılması gereken
alındıların birim satış fiyatları Tablo 6’da gösterilmiştir.
12.Kaldırılan düzenlemeler
(1) 15/4/2006 tarihli ve 26140 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2006/1 sıra no.lu
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
13.Yürürlük
(1)Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Tebliğ olunur.
Maliye Bakanlığından:
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
(SAYI: 2007/1)
1.Giriş
(1) Başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere
çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları,
alındı birim fiyatları bu Tebliğ eki tablolarda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.
2.Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine tabi işlemler
2.1.Kasa işlemleri

(1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi ile Muhasebe Yetkilisi
Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, genel bütçe kapsamındaki kamu
idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme sınırı; Tablo 1’in
kasa işlemleri bölümünde gösterilmiştir.
(2) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi
gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada
bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli
güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami miktar Tablo 1’in kasa
işlemleri bölümünde gösterilmiştir.
(3) Tebliğ eki tabloda kasa işlemleri bölümünde gösterilen parasal sınırların yetersiz
kalması durumunda, muhasebe birimlerinin gerekçeli başvuruları üzerine Bakanlığımızca
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) tespit edilen sınırlar uygulanacaktır.
2.2.Banka işlemleri
(1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi gereğince, toplu ödemelerde muhasebe birimlerinin bankaya önceden haber
vermeleri gereken tutar Tablo 1’in banka işlemleri bölümünde gösterilmiştir.
(2) Bu tutarın altındaki ödemeler için bankanın önceden haberdar edilmesi ve ödeme
sırasında banka ile muhasebe birimi arasında mutabakat sağlanması zorunlu değildir.
2.3.Kaybedilen alındılara ilişkin işlemler
(1) Muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık
verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesi gereken tutar, Merkezî
Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesi gereğince, Tablo 1’in kaybedilen
alındılara ilişkin işlemler bölümünde gösterilmiştir.
3.Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe tabi işlemler
3.1.Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri
(1) Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri
dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından 7 günlük süre
beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı ile
mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izalei şüyu memurluklarındaki muhasebe
yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre
makbuz karşılığı tahsil edilip, 7 günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine
teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, Tablo 1’in muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri
bölümünde gösterilmiştir.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan muhasebe yetkilisi
mutemetleri için yukarıda belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, gerekçeli
tekliflerle Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başvurularak alınacak izne göre
işlem yapılacaktır. Bu teklif yazısında muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda
muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecektir.
3.2.Trafik para cezası tahsil eden görevlilerle ilgili işlemler
(1) Trafik para cezasını tahsil edecek muhasebe yetkilisi mutemetleri ile ilgili
işlemler, 27/1/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Trafik Para
Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak
Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir. Bu görevliler için
belirlenen 7 ve 3 günlük süre beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim

edilmesi gereken tahsilat tutarları, Tablo 1’in trafik para cezasını tahsil eden muhasebe
yetkilisi mutemetleri bölümünde gösterilmiştir.
3.3. Yetkili memurlarla ilgili işlemler
(1) 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Pul ve Değerli
Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı
Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri çerçevesinde değerli kağıt verilen
yetkili memurlar tarafından 15 günlük süre beklenilmeksizin muhasebe biriminin veznesine
teslim edilmesi gereken satış hasılatı tutarı Tablo 1’in yetkili memurlarla ilgili işlemler
bölümünde gösterilmiştir.
4. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yardımcılara devredilecek görev ve yetkiler
(1) Anılan Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince, görev, yetki ve sorumlulukların
yardımcılara devredilmesinde Tablo 1’in III üncü kısmında gösterilen parasal sınırlar
dikkate alınacaktır.
5.Kaybolan faturalarla ilgili işlemler
(1) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kamu
idarelerince alınan mal, hizmet ve yapım işleri karşılığında özel kişiler tarafından düzenlenen
faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği fatura tutarı
Tablo 1’in IV üncü kısmında gösterilmiştir.
6.Taşınırların kayıtlardan çıkarılması
(1) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine göre, taşınırların devir, imha,
hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo 1’in V inci
kısmında gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması,
belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili üst
yöneticinin onayı ile yapılacaktır.
(2) Söz konusu limitler, bu işlemlerden herhangi birine veya tamamına konu olan
taşınırlar için ve her bir işlem bazında değerlendirilecektir.
7.Ön ödeme işlemleri
(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince Bakanlığımız izni aranmaksızın
açılabilecek krediler ile Bakanlığımız iznine tabi olan kredi tutarları Tablo 2’nin I inci
kısmında, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine
verilebilecek avans sınırı Tablo 2’nin, II nci kısmında gösterilmiştir.
(2) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden Tablo 2’nin III üncü kısmında
gösterilenler, kendileri için belirlenen sınır dahilinde avans verebileceklerdir.
(3) Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetleri ile dış temsilcilikler emrine ve askerî daireler
mutemetlerine verilecek avans sınırları Tablo 2’nin IV, V ve VI ncı kısımlarında
gösterilmiştir. Belirlenen sınırların üzerinde avans verilmesine ihtiyaç duyulması halinde,
gerekçeleriyle birlikte Bakanlığımıza başvurularak izin alınması gerekir.
(4) Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardan “Tümen ve daha üst
birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar” kapsamına giren askerî birimler Tablo 3’te
gösterilmiştir. Bunların dışında kalan birlikler, “Tugay ve eşitine kadar olan askerî kurum ve
kuruluşlar” kapsamında sayılacaktır.
8.Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar
(1) Yılları merkezî yönetim bütçe kanunlarında hüküm bulunması koşuluyla; 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan alacaklardan, tahsili
için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılanlardan tutarı

Tablo 4’de gösterilen miktara kadar olanlar kayıtlardan çıkarılır. Ancak, bu alacaklardan
davaya veya icraya intikal etmiş olanların kayıtlardan çıkarılması için, genel bütçeli idarelerce
8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre, kapsamdaki diğer kamu idarelerinde
ise özel mevzuatlarındaki hükümlere göre yetkili merciiden takipten vazgeçme onayı alınır.
(2) 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, genel bütçe muhasebe
birimlerinin hesaplarında kayıtlı olup zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı
kalmadığı tespit edilen kamu alacaklarından tutarı Tablo 4’de gösterilen miktara kadar
olanların, idarelerince 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yetkili merciden alınacak takipten
vazgeçme onayına dayanılarak, kayıtlardan çıkarılması uygun görülmüştür. Diğer idarelerin
hesaplarında kayıtlı söz konusu tutara kadar olan kamu alacaklarının kayıtlardan
çıkarılmasına üst yöneticiler yetkilidir.
(3) Söz konusu alacakların kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin muhasebeleştirme belgesi
ekine, gerekenler için takipten vazgeçme onayı ile tahsil edilebilmesi için yapılan adres tespiti
ve malvarlığı araştırmalarına ilişkin yazışmaların konusunu, tarih ve sayısını gösterir bir dizi
pusulası bağlanır.
9.Hastane döner sermayelerince uygulanacak parasal sınırlar
(1) Özel mevzuatlarında aksine bir hüküm bulunmayan hastane döner sermaye
muhasebe birimlerince tedavi bedeli karşılığı tahsil edilen paralardan iadesi gereken
tutarların ilgililere kasadan ödenmesinde, Tablo 1 in I inci kısmının kasa işlemleri
bölümünde belirtilen limitin dört katı uygulanır.
10.Faiz oranları
(1) Genel hükümlere göre takip edilerek tahsil olunacak kişilerden alacaklara
4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları, yıllar
itibarıyla Tablo 5’de gösterilmiştir.
(2) Ancak, Sayıştay ilamları ile tazminine karar verilenler için hesaplanan faiz
tutarı, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 64 üncü maddesi hükmünde aksine bir
düzenleme yapılmadığı sürece, borç tutarının %10 unu geçemeyecektir.
11.Alındı birim fiyatları
(1) Bakanlığımızca bastırılan ve genel bütçe kapsamı dışındaki idareler ile
döner sermaye ve fonlar tarafından mevzuatları gereğince kullanılması gereken
alındıların birim satış fiyatları Tablo 6’da gösterilmiştir.
12.Kaldırılan düzenlemeler
(1) 15/4/2006 tarihli ve 26140 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2006/1 sıra no.lu
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
13.Yürürlük
(2)Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(3) Tebliğ olunur.
TABLO I- P A R A S A L S I N I R L
AR
I- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
YTL
1. Kasa
işlemleri:
1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi
ile Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin
Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi Ve Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince,
genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine hizmet veren
muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı.
1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir
650
belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık
muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi
bulunmayan ilçe malmüdürlükleri bünyesindeki
muhasebe birimlerinde,
1.1.2. Diğer muhasebe
390
birimlerinde,
1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci
maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak
üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak
miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde
gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede
bulundurulacak azami YTL tutarı;
1.2.1. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe
5.400
malmüdürlükleri bünyesindeki muhasebe
birimlerinde
1.2.2. Diğer muhasebe
3.900
birimlerinde
2. Banka
işlemleri:
Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim 33.500
Muhasebe Yönetmeliğin 524 üncü maddesinin (c)
fıkrsına göre bankaya önceden haber verilmesi gereken
tutar,
3. Kaybedilen alındılar için
ilân:
İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi
390
Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci
maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,
II- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN
GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkilisi mutemedi
işlemleri:
1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin
1.300
Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi
uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan
muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük
süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine
teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,
1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve
3.900
izalei şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi
mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1)
ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil
edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe
birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı
2. Trafik para cezasını tahsil eden muhasebe yetkilisi
mutemetleri işlemleri:

2.1. Muhasebe yetkilisi mutemedine bağlı olarak
1.300
çalışan görevlilerce yedi günlük süre beklenmeksizin
muhasebe yetkilisi mutemedine teslim edilmesi
gereken tahsilat tutarı,
2.2. Kendine bağlı tahsilat görevlisi bulunan muhasebe 3.900
yetkilisi mutemetlerince üç günlük süre
beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim
edilmesi gereken tahsilat tutarı,
2.3. Trafik para cezasını doğrudan muhasebe yetkilisi
1.300
mutemedi sıfatıyla tahsil edenlerce yedi günlük süre
beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim
edilmesi gereken tahsilat tutarı,
3. Yetkili memurlarla ilgili
işlemler:
Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar
1.300
Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı
Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili
memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe
biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat
tutarı,
III- MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA
VERİLMESİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
Muhasebe yetkilileri, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer
mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, ilgili Genel Tebliğde
belirtilen esaslara göre yardımcılarına devredilebilecek görev ve
yetkiler ( Mahalli İdareler için İçişleri Bakanlığı ayrı limit
belirlemeye yetkilidir.);
1. Geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların
1.350
muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)
2. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin,
6.500
kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin
işlemlerde
IV- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ
YÖNETMELİĞİ
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5
27.000
inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan
açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen
faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura
örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.
V-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN
ÇIKARILMASI
Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 1 inci
2.000
fıkrasının f bendine göre harcama yetkilisinin onayı ile
kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için limit,
TABLO II- Ö N Ö D E M E İ Ş L E
MLERİ
I- GENEL BÜTÇELİ İDARELERÇE
AÇILACAK KREDİLER
1. İzin alınmaksızın açılacak kredilerde parasal

YTL
64.000

sınır,
2. İzin alınmaksızın elektronik sayaçlara yükletilecek
110.000
doğalgaz ve su bedelleri için açılacak kredi sınırı,
3. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 64.001ncı maddesi gereğince Bakanlığımız adına
80.000
Defterdarlıklarca verilecek kredi izinleri sınırı,
II- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları
için:
1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir
700
belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i
geçen ilçelerde
1.2. Diğer ilçelerde
350
2. Şehit cenazelerinin nakli
7.000
amacıyla
3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla
4.150
görevlendirilen mihmandarlara
4. Mahkeme harç ve giderleri
4.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il
23.500
merkezleri için
4.2. Diğer il ve
7.000
ilçeler için
5. Doğal afetler nedeniyle oluşacak
35.500
ihtiyaçlar için
6. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt
3.550
giderleri için
7. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve
250.000
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
III- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS
SINIRLARI
1. Yükseköğrenim Kurumları için:
1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için
3.500
1.2. Diğer birimleri
700
için
2. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü mutemetlerine
2.1. Kuruluş merkezlerinde
535.000
2.2. Merkez dışındaki
215.000
birimlerde
3. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Milli Prodüktivite
7.000
Merkezi mutemetlerine
4. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
10.500
Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine
5. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türk
215.000
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı mutametlerine
6. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin
700
mutemetleri için
IV- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI AVANS
SINIRLARI
1. Merkezde
26.700
2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır
16.000

illerinde
3. Diğer illerde
V- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK
AVANS SINIRLARI
1. Bonn, Brüksel, Budapeşte, Lahey, Londra, Moskova,
Paris, Şam, Tahran, Tokyo, Trablus, Washington, Viyana
Büyükelçilikleri ile tüm Daimi Temsilcilikler için
2. Diğer Büyükelçilikler ile Berlin, Düsseldorf, Essen,
Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Frankfurt, Köln, Leipzig,
Mainz, Münih, Münster, Nürnberg, Stutgart, Londra, New
York, Paris, Lyon, Zürih, Cidde Başkonsoloslukları için
3. Diğer Başkonsolosluklar, Bakanlıklar ile bağlı
kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan
müşavirlik ve ateşelikleri için
4. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer
ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı
birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden
temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin
konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri
ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde
olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık
karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu
maksatla görevlendirilecek mutemetlere
VI-ASKERİ DAİRE MUTEMET
AVANSLARI
1.Milli Savunma Bakanlığı:
1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve
kuruluşları için; (Büyükşehir belediyesi bulunan il
merkezlerindeki askerlik dairesi başkanlığı ve askerlik
şubelerinde sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak
üzere ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)
1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve
kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)
1.3.Askerlik dairesi ve askerlik şubeleri için yalnızca
celp ve sevk dönemlerinde kullanılmak üzere
1.4.Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için
askeri daire mutemetlerine
1.5.Gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum
ve kuruluş mutemetlerine
2. Jandarma Genel
Komutanlığı:
2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve başka bir birlik
tarafından desteklenen tümen, alay, tabur ve eşiti
birlikler
2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il
jandarmalar hariç)
2.3. İl jandarma
komutanlıkları;
2.3.1. 10’dan az ilçesi olan
illerde

11.000
180.000
150.000

120.000
180.000

1.750

2.100
15.600
15.600
9.750

2.000
1.700

1.500

2.3.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan
illerde
3. Sahil Güvenlik
Komutanlığı
3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge
K.lıkları, SG İkmal Merkezi K.lığı
3.2. SG Onarım Destek K.lıkları, SG İkmal Destek
K.lığı, SG Hava K.lığı, SG Egitim Merkezi K.lığı, SG
Grup K.lıkları

1.900

1.750
1.500

TABLO III- TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ
KURUM VE KURULUŞLAR
1.
Merkezde:
Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet
Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen
Makamlar
2. Kara
Kuvvetlerinde:
2.1. Ordu
Komutanlıkları
2.2. Kolordu
Komutanlıkları
2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer
Komutanlıklar ve Kurum Harcama Yetkilileri
2.4. KKK. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri
Komutanlığı
2.5. KKK. Depolar ve Fabrika
Komutanlığı
2.6. Kara Harp Okulu
Komutanlığı
2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul K.lıkları dahil)
ve Eğitim Merkez Komutanlıkları
2.8. Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika
Müdürlükleri
3. Deniz Kuvvetlerinde:
3.1. Donanma, Kuzey Saha, Güney Saha ve Deniz Eğitim
Komutanlıkları.
3.2. Deniz Ana Üs, Filo ve Tersane
Komutanlıkları
3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer
Komutanlık ve Kurum Amirlikleri
3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Okulu
Komutanlıkları
3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihdam Komutanlıkları, Deniz İkmal
Merkezi, İkmal Grubu ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım
İskele Onarım İstihkam Tabur Komutanlığı
3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş
Makinaları Fabrika Müdürlükleri
3.7. Deniz Sınıf Okulları Komutanlıkları ve Deniz Ordu Donatım
Merkez Komutanlığı
4. Hava Kuvvetlerinde:

4.1. 1 ve 2 nci Taktik Hava
K.Komutanlıkları
4.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan
Kom.lık ve Kurum Amirlikleri
4.3. Hava Harp Okulu
Komutanlığı
4.4. Hava İkmal Bakım Merkezi
Komutanlıkları
4.5. Üs Komutanlıkları
4.6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup
Komutanlığı
5.
Diğerlerind
e:
İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane
Baştabiplikleri
TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK
ALACAKLAR
1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
YTL
Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince tahsil
imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından
çıkarılacak tutar
8
2. 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe
15
Kanununun 28 inci maddesi hükmünün Bakanlığımıza
verdiği yetkiye dayanılarak; muhasebe kayıtlarında olup
6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında
kalan Devlet alacaklarından muhasebe kayıtlarından
çıkarılacak tutar
3. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmünün
15.000
Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; muhasebe
kayıtlarında olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen
alacakların dışında kalan kamu alacaklarından muhasebe
kayıtlarından çıkarılacak tutar
TABLO V- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ
ORANLARI
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin
Yıllık
Kanuna göre yıllar itibarıyla uygulanması gereken
%
kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: ( Önemli not:
Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış
olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen
oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az
olamaz. )
1. 1/1/2007 tarihinden
itibaren :
1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
9
1.2. Temerrüt faiz
oranı
1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
9

1.2.2. Ticari işlerde (20/12/2006 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
2. 1/1/2006-31/12/2006 tarihinden
itibaren :
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
(19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı BKK ile)
2.2. Temerrüt faiz
oranı
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse (19/12/2005
tarihli ve 2005/9831 sayılı BKK ile)
2.2.2. Ticari işlerde (20/12/2005 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
3. 1/7/2005-31/12/2005
dönemi için:
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
(3095 sayılı Kanunun 5335 sayılı Kanun ile değişik 1
inci maddesine göre)
3.2. Temerrüt faiz oranı,
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
(3095 sayılı Kanunun 5335 sayılı Kanun ile değişik
1 inci maddesine göre)
3.2.2. Ticari işlerde (25/5/2005 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
4. 1/5/2005-30/6/2005
dönemi için:
4.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse
(3095 sayılı Kanunun 5335 sayılı Kanun ile değişik 1
inci maddesine göre)
4.2. Temerrüt faiz oranı
4.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
(3095 sayılı Kanunun 5335 sayılı Kanun ile değişik
1 inci maddesine göre)
4.2.2. Ticari işlerde (15/6/2004 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
5. 1/7/2004-30/4/2005
dönemi için:
5.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse
(15/6/2004 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Tebliği ile)
5.2. Temerrüt faiz oranı
5.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
(15/6/2004 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Tebliği ile)
5.2.2. Ticari işlerde (15/6/2004 tarihli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
6. 1/1/2004-30/6/2004
dönemi için:
6.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse
(8/10/2003 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Tebliği ile)
6.2. Temerrüt faiz oranı
6.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

29

9

9
25

12

12
30

12

12
42

38*

38*
42

43*

43*

(8/10/2003 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Tebliği ile)
6.2.2. Ticari işlerde (8/10/2003 tarihli Türkiye
48
Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
7. 1/7/2003-31/12/2003
dönemi için:
7.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse
50*
(14/6/2003 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Tebliği ile)
7.2. Temerrüt faiz oranı
7.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
50*
(14/6/2003 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Tebliği ile)
7.2.2. Ticari işlerde (14/6/2003 tarihli Türkiye
57
Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
8. 1/7/2002-30/6/2003
dönemi için:
8.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse
55*
(17/5/2002 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Tebliği ile)
8.2. Temerrüt faiz oranı;
8.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
55*
(17/5/2002 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Tebliği ile)
8.2.2. Ticari işlerde (17/5/2002 tarihli Türkiye
64
Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
9. 1/1/2000-30/6/2002 dönemi için:
(3095 sayılı Kanunun 4489 sayılı Kanun ile değişik 1 inci
maddesine göre)
9.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse
60
9.2. Temerrüt faiz oranı
9.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
60
9.2.2. Ticari işlerde
70
10. 1/1/1998-31/12/1999 dönemi
için:
(20/8/1997 tarihli ve 97-9807 sayılı
BKK ile)
Kanuni faiz ve temerrüt faizi oranı
50
11. 1/1/1998 tarihinden önceki dönemler için:
(19/12/1984 tarihinde yürürlüğe giren 3095 sayılı Kanunun Geçici
maddesine göre)
Kanuni faiz ve temerrüt faizi
30
oranı
* Bakanlığımız Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel
Müdürlüğü'nün 6/9/2005 tarihli ve B.07.0.BHM.0-4198/21277/31113
sayılı yazısı gereğince.

TABLO VI- A L I N D I B İ R İ M
ATLARI

FİY

Örnek Belgenin adı
No

Ölçü Birimi

6

Cilt

8
1
3
1
1
1
2
1
5
1
6

Alındı Belgesi
(Manuel)
Alındı Belgesi (Otokopili)
Mahsup
Alındısı
Teslimat
Müzekkeresi
Tahsildar Alındısı
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi
Alındısı
Gönderme
Emri
Döviz Gönderme
Emri
Vezne
Alındısı
Menkul Kıymetler Alındısı
Bilgisayarlı Gümrük Vezne
Alındısı*
Bilgisayarlı Vezne Alındısı

Birim
Fiyatı
(KDV
dahil)
YTL
6,5

Takı
m
Cilt

0,16

Cilt

11

Cilt

8,5

Cilt

8,5

Cilt

8,5

Cilt

8,5

Cilt

6,5

8,5

Cilt
6,5
Takı
0,16
m
Takı
0,16
m
Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi
Takı
0,16
Mutemedi Alındısı
m
Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer
belgeler, bedeli mukabilinde talepte bulunan döner sermaye
saymanlıkları ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet
veren muhasebe birimlerine stoklarda bulunması koşuluyla satılabilir.
Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki tek bir alındıyı ifade
etmektedir.
*27/12/2005 tarihli ve 24208 sayılı 19/2 Sıra No.lu Genelgemiz gereği
Gümrük İdaresi Otomasyon Projesi ile say2000i arasında entegrasyon
sağlanılıncaya kadar kullanılır.
[R.G. 8 Mart 2007 – 26456]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
(SAYI: 2007/1)
1. Giriş

(1) Bilindiği üzere Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21/1/2006 tarihli
ve 26056 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulmuştur.
(2) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere; merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinde anılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ön ödemeler,
bunların mahsubu ve mahsup dönemine devri ile harcama yetkilisi mutemetlerinin
görevlendirilmesinde uyulacak esaslar aşağıda açıklanmıştır.
2. Genel esaslar
(1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince, kamu
kaynağının kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve
hukuka uygun olarak kullanılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin
alınmasından sorumludurlar.
(2) Ön ödeme, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kesin ödeme öncesi avans veya
kredi şeklinde yapılan geçici bir ödemedir. Ön ödeme uygulamasında kaynakların etkili,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması ve kötüye kullanılmaması için
gerekli önlemlerin alınması zorunludur.
(3) Ön ödeme yapılabilmesi için;
a) İlgili kanununda öngörülmüş olması,
b) Ön ödeme yapılacak giderin, gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması
beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderlerden olması,
c) İlgili bütçe tertibinden yeterli ödeneğin harcama biriminde mevcut olması ve bu
ödeneğin, ön ödemenin mahsubu yapılana kadar saklı tutulması,
ç) Başbakanlık, Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarca yayımlanan tasarruf tedbirleri ve
uygulama talimatlarında belirtilen hususlara uyulması,
gerekmektedir.
(4) Ön ödeme uygulamasının bir alım usulü olmaması sebebiyle ön ödeme yapılacak
mal veya hizmet alımlarında, alımların idarelerin tabi oldukları ihale mevzuatı hükümlerine
göre yapılması, mal alındığının veya hizmetin gerçekleştirildiğinin ihale mevzuatına uygun
olarak görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması gerekir.
(5) Ayrıca, ön ödemenin kesin ödemeye dönüştürülmesinde verilen avansın veya açılan
kredinin mahsubunda kullanılacak gerçekleştirme belgelerinin, Merkezî Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen belgelerden olması esastır.
3. Harcama yetkilisi mutemetleri
(1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin ödeme öncesi avans veya kredi
olarak ön ödeme yapılabilmesi için, harcama yetkililerinin harcama yetkilisi mutemedi
görevlendirmeleri gerekir. Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirilmesinde aşağıdaki
hususlar dikkate alınacaktır.
(2) Her harcama birimi için bir mutemet görevlendirilmesi asıldır.
(3) Aynı harcama birimine bağlı olmakla birlikte, ayrı ayrı hizmet yürütmekte olan
veya ayrı ayrı yerlerde bulunan askerî birlik ve askerî kurumlar ile okul, yurt, enstitü,
hastane, dispanser ve benzeri birim ve ünitenin her biri için ayrı mutemet
görevlendirilebilir.
(4) Zorunluluk bulunması halinde harcama yetkilileri; taşıtların akaryakıt, yağ, bakım,
onarım ve işletme giderlerinde; bir bütün oluşturmakla birlikte alınacak mal veya yapılacak
işle ilgili olarak ayrı yerlerde sonuçlandırılması gereken vergi ve benzeri ödeme
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde; alınan mala ilişkin yükleme, boşaltma ve gümrük
işlemleri gibi özellik arz eden işlere ilişkin giderlerde ayrı mutemet görevlendirebilir.
(5) Verilen avansa ilişkin iş bitirilmeden bir başka iş için kredi açmak suretiyle ön
ödeme yapılması gereken hallerde, ayrı bir harcama yetkilisi mutemedi görevlendirilebilir.

4. Avans şeklinde yapılacak ön ödemeler
(1) Yönetmelik kapsamındaki kamu idarelerinde harcama yetkilisi mutemetlerine
verilecek avans sınırları, gider türleri ve idareler itibarıyla Bakanlığımızca (Muhasebat Genel
Müdürlüğü) yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde gösterilmiştir.
(2) Avans nakit olarak doğrudan harcama yetkilisi mutemedine verilebileceği gibi
mutemedin banka hesabına da aktarılabilir.
5. Kredi şeklinde yapılacak ön ödemeler
(1) Harcama yetkilisi tarafından kredi şeklinde ön ödeme yapılması uygun görülen
giderler ile avans sınırlarını aşan giderler için kredi açılabilir. Kredi mutemede nakden
verilmez veya şahsi hesabına aktarılmaz.
(2) Harcama yetkilisi mutemedi, mal veya hizmetin alındığı kişi veya kuruluşa ödeme
yapılması için, adına kredi açılan banka veya muhasebe birimine hitaben Ek-2’deki kredi
ödeme talimatını düzenler. Banka veya muhasebe birimince, kredi ödeme talimatında
belirtilen tutar şartlar oluştuğunda alacaklının kendisine veya yetkili temsilcisine ödenir ya da
varsa banka hesabına aktarılır.
(3) İhale mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu
idarelerinden Ek-3’deki listede gösterilenlere yapılacak ön ödemelerde ise kredi tutarı
doğrudan ilgili kamu idaresinin banka hesabına aktarılacaktır.
6. Kredi izinleri
(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak kredilerden tutarı, merkezî
yönetim bütçe kanununa bağlı (İ) cetvelinde belirlenen tutarı aşanlar ile yurt dışından
yapılacak alımlar için açtırılacak akreditif karşılığı krediler için Bakanlığımızdan
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) izin alınacaktır.
(2) Bu idarelerin taşra teşkilatı ile il ve ilçelerdeki diğer harcama birimlerince açtırılacak
kredilerden tutarı, Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği ekinde yer alan Tablo
2’de gösterilen tutara kadar olanlarda kredi izinlerinin il Defterdarlarınca verilmesi uygun
görülmüştür. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde Defterdarlar bu yetkilerini sınırları açıkça
belirtmek suretiyle yardımcıları vasıtasıyla kullanabilirler.
(3) Kredi izinleri için, Ek-1’deki Kredi Talepnamesi düzenlenecektir. Söz konusu
talepnamede talep edilen kredi tutarı yazı ve rakam ile ayrı ayrı gösterilir. Kredi
talepnamesinin ekine satın alınacak malın cinsi, birim fiyatı ve miktarı ile katma değer vergisi
tutarını gösteren liste eklenecektir. Ayrıca, muhasebe birimine gönderilen ödeneğe ilişkin
ödenek gönderme belgesi veya yazının tarih ve numarasına ilişkin bilgilere yer verilecektir.
(4) Usulüne uygun olarak doldurulan kredi talepnameleri, harcama yetkililerince
doğrudan kredi izni vermeye yetkili makama (Defterdarlığa veya Bakanlığa) gönderilir.
Verilen kredi iznine ilişkin belge harcama yetkilisine geldiğinde, Muhasebe İşlem Fişi
düzenlenir ve ekine kredi izin yazısı ile alıma ilişkin harcama talimatlarından ilgili olanı
bağlanarak muhasebe birimine gönderilir.
7. Kredi izni başvurularında uyulacak esaslar
(1) 5018 sayılı Kanuna göre kredi açılabilmesi için; ön ödeme yapılmasının ilgili
kanununda öngörülmüş olması, yapım işi, mal veya malzemeye ivedi ihtiyaç duyulması,
zorunlu bir gider olması ve gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması için yeterli sürenin
bulunmaması gerekir. Kanunun öngördüğü şartlar oluşmadan kredi açılması ve bu suretle
kamu idarelerine ait nakdin, idarenin tasarrufu dışındaki hesaplarda tutulması 5018 sayılı
Kanuna aykırıdır.
(2) Bu nedenle, harcama yetkilileri kredi izin taleplerinde ön ödeme yapılmasını
öngören ilgili kanun ve madde numarası ile ivedilik veya zorunluluk gerekçelerini mutlaka
belirteceklerdir.

8. İzin alınmaksızın açılacak krediler
(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince aşağıda belirtilen kamu idarelerinden
yapılacak alımlar için kredi izni aranmaz:
a) Posta Maddeleriyle Telgraf Ücretlerinin Ödeme Şeklini Gösterir Yönetmelik
gereğince; T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatından alınacak posta pulları ile posta ücreti ödeme
makinelerine yükletilecek limitlere ilişkin posta ücreti giderleri,
b) Okul pansiyonları hesabından yapılacak, pansiyonların çeşitli ve ivedi giderleri,
c) Kamu İhale Kurumuna ödenecek ilan giderleri,
ç) Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği eki Tablo 2’de belirtilen tutara
kadar olan, elektronik kartlara yükletilecek doğalgaz ve su giderleri.
9. Elektronik sayaçlara yükletilen doğalgaz ve su bedelleri
(1) Bedelleri peşin ödenerek elektronik sayaçlara yükletilen kredi tutarında tüketimi
sağlanan doğalgaz ve su bedelleri için ilgili kuruluşa kredi şeklinde ön ödeme yapılır. Bu
nedenle, harcama yetkilisi mutemedi adına açılan kredi tutarı, muhasebe birimince doğrudan
kuruluşun banka hesabına aktarılır.
(2) Yapılacak ön ödemelerde; harcama talimatı ve genel bütçe kapsamındaki kamu
idarelerince yapılacak ön ödemelerde, Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ eki
Tablo 2’de gösterilen tutarı aşanlar için ayrıca kredi izin yazısı ödeme belgesine bağlanır.
(3) Harcama yetkilisi mutemedi, kredi tutarının ilgili dağıtım kuruluşunun banka
hesabına intikal ettirildiğine ilişkin bankadan alacağı dekontun bir örneği ile varsa krediden
kesilen damga vergisi karşılığında düzenlenen muhasebeleştirme belgesinin onaylı bir
örneğini, adlarına düzenlenmiş yetki belgesiyle birlikte dağıtım kuruluşunun ilgili birimine
verir.
(4) İlgili dağıtım kuruluşunca, banka dekontunda gösterilen nakit tutarı ile kesilmiş ise
onaylı muhasebe işlem fişinde gösterilen damga vergisi toplamı tutarında doğalgaz veya su,
kuruma ait elektronik karta yüklenir ve düzenlenen fatura ile birlikte mutemede teslim edilir.
10. Yüklenicilere yapılacak bütçe dışı ön ödemeler
(1) Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre; sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı
tutarda teminat alınmak koşuluyla yüklenicilere; mal ve hizmet alımlarında yüklenme
tutarının yüzde 10’una, yapım işlerinde ise yüklenme tutarının yüzde 15’ine kadar bütçe dışı
avans verilebilecektir. Ayrıca, belirtilen oranların üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan
durumlarda; genel bütçeli idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşü, kapsamdaki diğer
idareler için ise üst yöneticinin kararı ile ve aşan kısım için T.C. Merkez Bankasının kısa
vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının yüzde 30’unu
aşmamak üzere belirlenecek oranda bütçe dışı avans verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yüklenicilere bütçe dışı avans ödemesi
yapılabilmesi için bu hususun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 27 nci maddesi gereğince
idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. Bu nedenle Yönetmelikte belirlenen oranların
üzerinde avans verilmesi düşünülen hallerde, ilgisine göre Bakanlığımız uygun görüşü veya
üst yönetici kararının ihaleye çıkılmadan önce, idari şartnamenin hazırlanması aşamasında
alınması gerekmektedir. Genel bütçeli idarelerce duyuru yapıldıktan sonra sözleşme
aşamasında veya sözleşme yapıldıktan sonra istenecek uygun görüş talepleri Bakanlığımızca
işleme konulmayacaktır. İdarelerin bu konuda dikkatli olmaları gerekir.
11. Diğer hususlar
(1) Harcama yetkilisi mutemedine verilecek avans veya adına açılacak krediler için
harcama yetkilisinden alınacak harcama talimatlarında; verilecek avans veya açılacak kredi
tutarı ile harcama yetkilisi mutemedinin adı belirtilir. Harcama yetkilileri, harcama yetkilisi
mutemetlerine verilecek avanslarda;
a) Belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla, ihtiyaç tutarında avans verilmesine,

b) Avansın ivedi ihtiyaçlar için verildiği göz önünde bulundurularak, olağanüstü
durumlar dışında alım işine, avansın verildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde
başlanılmasına,
c) Avans verilmesini gerektiren ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avansın veya
kullanılmayan artıkların, bekletilmeden muhasebe birimi vezne veya banka hesaplarına iade
edilmesine,
özen gösterecekler, kamu idaresine ait paranın gereksiz yere mutemetler üzerinde
kalmasına izin vermeyeceklerdir.
(2) 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümleri gereğince harcama yetkilisi mutemetleri; kendilerine verilen avanslara
ilişkin kanıtlayıcı belgeleri bir ay içerisinde ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe yetkilisine
vermekle yükümlüdür. Mahsup süresi, avansın verildiği güne, son ayda tekabül eden günün
mesai saati bitiminde, sürenin bittiği ayda avansın verildiği güne tekabül eden bir gün yok ise,
süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Örneğin;15/03/2006 tarihinde alınan
avansın en geç 15/04/2006 tarihinin mesai saati sonuna kadar mahsup edilmesi gerekir.
Ancak, bu gün tatil gününe (Cumartesi) rastladığından takip eden ilk iş günü olan 17/04/2006
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar mahsubu gerekir. 30/01/2006 tarihinde alınan
avansın ise en geç 28/02/2006 günü mesai saati bitimine kadar mahsup edilmesi
gerekmektedir. Belirtilen sürede mahsup edilmeyen avanslar, mahsup edilmesi gereken
tarihten itibaren, 6183 sayılı Kanunun değişik 51 inci maddesi hükmüne göre hesaplanacak
gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre ilgili mutemetten tahsil edilir.
(3) Genel bütçe kapsamındaki idarelerce yurt dışından yapılacak alımlarla ilgili olarak
açtırılacak akreditif karşılığı kredilere ilişkin izin başvurularında Ek-1 form kullanılır.
Formda, mal bedeli ve ilgili banka veya muhabirine döviz olarak ödenmesi gereken
komisyonlar ile diğer gider karşılıklarının döviz cinsinden toplamı ile akreditif işlemlerini
idare ve banka nezdinde takiple görevlendirilen personelin adı, soyadı ve unvanı belirtilir.
12. Kaldırılan düzenlemeler ve yürürlük
(1) 20/2/2004 tarihli ve 25379 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 ve
10 sıra nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğleri ek ve değişiklikleri ile birlikte
yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(3) Tebliğ olunur.
EK-1
KREDİ TALEPNAMESİ
Sayı:
Tarih: ...../..../......

............................................................................ DEFTERDARLIĞINA / MALİYE
BAKANLIĞINA
(Muhasebat
Genel Müdürlüğü)
ANKARA

Bütçe Yılı
Adı
Kodu

Harcama Biriminin
Kurumsal Kod
I

II

III

IV

Fonksiyonel Kod Finansman
Tipi
I II III IV
I

I

II

III

AÇIKLAMA

IV

Yazı ile

Açılması istenilen kredinin toplamı
Ödeneğin bulunduğu muhasebe
biriminin

Ekonomik Kodu

Rakam ile

Adı
Kodu

Muhasebe birimine gönderilen ödeme emrinin tarih ve no.su

...

.../.../20 Genel Özel
no:
no:

Alınacak malın/hizmetin niteliği (Malın cinsi, birim fiyatı,
miktarı ve KDV tutarını gösteren liste eklenir.)
Alımın nereden yapılacağı
Alımın yasal dayanağı
Harcama yetkilisi mutemedinin adı ve soyadı, görevi
Kredinin açılacağı banka veya muhasebe biriminin adı
Gereken hallerde görüş yazısının tarih ve sayısı

Yukarıda ayrıntısı gösterilen alım işi için kredi açılmasını müsaadelerine arz/rica
ederim.
Harcama Yetkilisi
İmzası
Adı-Soyadı-Unvanı

EK-2
KREDİ ÖDEME TALİMATI

...........................MUHASEBE BİRİMİNE/

..................... BANKASI .................. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Banka hesap no:
Aşağıda bilgileri yer alan alacaklıya, Muhasebe Birimi/Bankanız nezdinde adıma açılmış olan
krediden yalnız ...........................................................YTL tutarını ödeyiniz/hesabına aktarınız.
.../.../......
İmza
Adı-Soyadı
................................. Dairesi
Harcama Yetkilisi Mutemedi

Alacaklının:
Adı Soyadı
Unvanı (Tüzel Kişiler İçin)
Vergi Kimlik Numarası
Banka Hesap Numarası
Ödemenin Nedeni

___________________________________________________________________________
Not:1-Bu belge, adına kredi açılan harcama yetkilisi mutemedi tarafından en az iki nüsha
düzenlenir. Belgenin aslı, alacaklının kendisine veya tutarı alacaklının hesabına aktarılmak
üzere ilgili muhasebe birimi veya banka şubesine verilir. Banka ilgiliye ödeme yaparken
alacaklının kimliğini araştırmak zorundadır.
2-Bu belge ile mutemet kendi adına para alamaz veya hesabına aktarma yaptıramaz.
EK- 3
SATINALMALAR İÇİN AÇILAN KREDİLERDE PARANIN DOĞRUDAN BANKA
HESAPLARINA AKTARILMASI UYGUN GÖRÜLEN KURULUŞLAR LİSTESİ
Devlet Malzeme Ofisi ve aşağıda sayılan kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet
alımları nedeniyle açtırılacak kredilerde, kredi karşılığı nakit doğrudan kuruluşun banka
hesabına aktarılacaktır.
Aşağıdaki kuruluşlar veya bağlı müesseselerinden özelleştirilmeleri tamamlananlar
listeden çıkarılmış sayılır.

1- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Müesseseleri (kömür alımları için),
2- Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Müesseseleri (taşkömürü alımları için),
3- Türkiye Elektrik Üretim, İletişim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Müesseseleri
(elektrik enerjisi alımları için),
4- Orman İşletme Müdürlükleri (yakacak odun, tomruk ve kereste alımları için ),
5- Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü (pul alımları, posta ücret makinesine bağlanacak
krediler dahil, abone ve hizmet bedelleri hariç),
6- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Müesseseleri,
7- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve müesseseleri ile bağlı ortaklıkları (bizzat
ürettikleri silah, mühimmat, harp araç ve gereçleri ve bunların bakım, onarım, revizyon ve
imalinde kullanılan malzeme ile patlayıcı maddeler için),
8- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (resmi mühür ve soğuk damga için),
9- Kamu İhale Kurumu (ilan giderleri için),
10- Elektronik kartlara yükletilecek doğalgaz ve su alımlarına ilişkin kamu kurum ve
kuruluşlarına yapılacak ödemeler.
Maliye Bakanlığından:
ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
(SAYI: 2007/1)
1. Giriş
(1) Bilindiği üzere Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21/1/2006 tarihli
ve 26056 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulmuştur.
(2) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere; merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinde anılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ön ödemeler,
bunların mahsubu ve mahsup dönemine devri ile harcama yetkilisi mutemetlerinin
görevlendirilmesinde uyulacak esaslar aşağıda açıklanmıştır.
2. Genel esaslar
(1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince, kamu
kaynağının kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve
hukuka uygun olarak kullanılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin
alınmasından sorumludurlar.
(2) Ön ödeme, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kesin ödeme öncesi avans veya
kredi şeklinde yapılan geçici bir ödemedir. Ön ödeme uygulamasında kaynakların etkili,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması ve kötüye kullanılmaması için
gerekli önlemlerin alınması zorunludur.
(3) Ön ödeme yapılabilmesi için;
a) İlgili kanununda öngörülmüş olması,
b) Ön ödeme yapılacak giderin, gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması
beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderlerden olması,
c) İlgili bütçe tertibinden yeterli ödeneğin harcama biriminde mevcut olması ve bu
ödeneğin, ön ödemenin mahsubu yapılana kadar saklı tutulması,
ç) Başbakanlık, Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarca yayımlanan tasarruf tedbirleri ve
uygulama talimatlarında belirtilen hususlara uyulması,
gerekmektedir.
(4) Ön ödeme uygulamasının bir alım usulü olmaması sebebiyle ön ödeme yapılacak
mal veya hizmet alımlarında, alımların idarelerin tabi oldukları ihale mevzuatı hükümlerine
göre yapılması, mal alındığının veya hizmetin gerçekleştirildiğinin ihale mevzuatına uygun
olarak görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması gerekir.

(5) Ayrıca, ön ödemenin kesin ödemeye dönüştürülmesinde verilen avansın veya açılan
kredinin mahsubunda kullanılacak gerçekleştirme belgelerinin, Merkezî Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen belgelerden olması esastır.
3. Harcama yetkilisi mutemetleri
(1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin ödeme öncesi avans veya kredi
olarak ön ödeme yapılabilmesi için, harcama yetkililerinin harcama yetkilisi mutemedi
görevlendirmeleri gerekir. Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirilmesinde aşağıdaki
hususlar dikkate alınacaktır.
(2) Her harcama birimi için bir mutemet görevlendirilmesi asıldır.
(3) Aynı harcama birimine bağlı olmakla birlikte, ayrı ayrı hizmet yürütmekte olan
veya ayrı ayrı yerlerde bulunan askerî birlik ve askerî kurumlar ile okul, yurt, enstitü,
hastane, dispanser ve benzeri birim ve ünitenin her biri için ayrı mutemet
görevlendirilebilir.
(4) Zorunluluk bulunması halinde harcama yetkilileri; taşıtların akaryakıt, yağ, bakım,
onarım ve işletme giderlerinde; bir bütün oluşturmakla birlikte alınacak mal veya yapılacak
işle ilgili olarak ayrı yerlerde sonuçlandırılması gereken vergi ve benzeri ödeme
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde; alınan mala ilişkin yükleme, boşaltma ve gümrük
işlemleri gibi özellik arz eden işlere ilişkin giderlerde ayrı mutemet görevlendirebilir.
(5) Verilen avansa ilişkin iş bitirilmeden bir başka iş için kredi açmak suretiyle ön
ödeme yapılması gereken hallerde, ayrı bir harcama yetkilisi mutemedi görevlendirilebilir.
4. Avans şeklinde yapılacak ön ödemeler
(1) Yönetmelik kapsamındaki kamu idarelerinde harcama yetkilisi mutemetlerine
verilecek avans sınırları, gider türleri ve idareler itibarıyla Bakanlığımızca (Muhasebat Genel
Müdürlüğü) yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde gösterilmiştir.
(2) Avans nakit olarak doğrudan harcama yetkilisi mutemedine verilebileceği gibi
mutemedin banka hesabına da aktarılabilir.
5. Kredi şeklinde yapılacak ön ödemeler
(1) Harcama yetkilisi tarafından kredi şeklinde ön ödeme yapılması uygun görülen
giderler ile avans sınırlarını aşan giderler için kredi açılabilir. Kredi mutemede nakden
verilmez veya şahsi hesabına aktarılmaz.
(2) Harcama yetkilisi mutemedi, mal veya hizmetin alındığı kişi veya kuruluşa ödeme
yapılması için, adına kredi açılan banka veya muhasebe birimine hitaben Ek-2’deki kredi
ödeme talimatını düzenler. Banka veya muhasebe birimince, kredi ödeme talimatında
belirtilen tutar şartlar oluştuğunda alacaklının kendisine veya yetkili temsilcisine ödenir ya da
varsa banka hesabına aktarılır.
(3) İhale mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu
idarelerinden Ek-3’deki listede gösterilenlere yapılacak ön ödemelerde ise kredi tutarı
doğrudan ilgili kamu idaresinin banka hesabına aktarılacaktır.
6. Kredi izinleri
(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak kredilerden tutarı, merkezî
yönetim bütçe kanununa bağlı (İ) cetvelinde belirlenen tutarı aşanlar ile yurt dışından
yapılacak alımlar için açtırılacak akreditif karşılığı krediler için Bakanlığımızdan
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) izin alınacaktır.
(2) Bu idarelerin taşra teşkilatı ile il ve ilçelerdeki diğer harcama birimlerince açtırılacak
kredilerden tutarı, Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği ekinde yer alan Tablo
2’de gösterilen tutara kadar olanlarda kredi izinlerinin il Defterdarlarınca verilmesi uygun
görülmüştür. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde Defterdarlar bu yetkilerini sınırları açıkça
belirtmek suretiyle yardımcıları vasıtasıyla kullanabilirler.

(3) Kredi izinleri için, Ek-1’deki Kredi Talepnamesi düzenlenecektir. Söz konusu
talepnamede talep edilen kredi tutarı yazı ve rakam ile ayrı ayrı gösterilir. Kredi
talepnamesinin ekine satın alınacak malın cinsi, birim fiyatı ve miktarı ile katma değer vergisi
tutarını gösteren liste eklenecektir. Ayrıca, muhasebe birimine gönderilen ödeneğe ilişkin
ödenek gönderme belgesi veya yazının tarih ve numarasına ilişkin bilgilere yer verilecektir.
(4) Usulüne uygun olarak doldurulan kredi talepnameleri, harcama yetkililerince
doğrudan kredi izni vermeye yetkili makama (Defterdarlığa veya Bakanlığa) gönderilir.
Verilen kredi iznine ilişkin belge harcama yetkilisine geldiğinde, Muhasebe İşlem Fişi
düzenlenir ve ekine kredi izin yazısı ile alıma ilişkin harcama talimatlarından ilgili olanı
bağlanarak muhasebe birimine gönderilir.
7. Kredi izni başvurularında uyulacak esaslar
(1) 5018 sayılı Kanuna göre kredi açılabilmesi için; ön ödeme yapılmasının ilgili
kanununda öngörülmüş olması, yapım işi, mal veya malzemeye ivedi ihtiyaç duyulması,
zorunlu bir gider olması ve gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması için yeterli sürenin
bulunmaması gerekir. Kanunun öngördüğü şartlar oluşmadan kredi açılması ve bu suretle
kamu idarelerine ait nakdin, idarenin tasarrufu dışındaki hesaplarda tutulması 5018 sayılı
Kanuna aykırıdır.
(2) Bu nedenle, harcama yetkilileri kredi izin taleplerinde ön ödeme yapılmasını
öngören ilgili kanun ve madde numarası ile ivedilik veya zorunluluk gerekçelerini mutlaka
belirteceklerdir.
8. İzin alınmaksızın açılacak krediler
(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince aşağıda belirtilen kamu idarelerinden
yapılacak alımlar için kredi izni aranmaz:
a) Posta Maddeleriyle Telgraf Ücretlerinin Ödeme Şeklini Gösterir Yönetmelik
gereğince; T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatından alınacak posta pulları ile posta ücreti ödeme
makinelerine yükletilecek limitlere ilişkin posta ücreti giderleri,
b) Okul pansiyonları hesabından yapılacak, pansiyonların çeşitli ve ivedi giderleri,
c) Kamu İhale Kurumuna ödenecek ilan giderleri,
ç) Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği eki Tablo 2’de belirtilen tutara
kadar olan, elektronik kartlara yükletilecek doğalgaz ve su giderleri.
9. Elektronik sayaçlara yükletilen doğalgaz ve su bedelleri
(1) Bedelleri peşin ödenerek elektronik sayaçlara yükletilen kredi tutarında tüketimi
sağlanan doğalgaz ve su bedelleri için ilgili kuruluşa kredi şeklinde ön ödeme yapılır. Bu
nedenle, harcama yetkilisi mutemedi adına açılan kredi tutarı, muhasebe birimince doğrudan
kuruluşun banka hesabına aktarılır.
(2) Yapılacak ön ödemelerde; harcama talimatı ve genel bütçe kapsamındaki kamu
idarelerince yapılacak ön ödemelerde, Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ eki
Tablo 2’de gösterilen tutarı aşanlar için ayrıca kredi izin yazısı ödeme belgesine bağlanır.
(3) Harcama yetkilisi mutemedi, kredi tutarının ilgili dağıtım kuruluşunun banka
hesabına intikal ettirildiğine ilişkin bankadan alacağı dekontun bir örneği ile varsa krediden
kesilen damga vergisi karşılığında düzenlenen muhasebeleştirme belgesinin onaylı bir
örneğini, adlarına düzenlenmiş yetki belgesiyle birlikte dağıtım kuruluşunun ilgili birimine
verir.
(4) İlgili dağıtım kuruluşunca, banka dekontunda gösterilen nakit tutarı ile kesilmiş ise
onaylı muhasebe işlem fişinde gösterilen damga vergisi toplamı tutarında doğalgaz veya su,
kuruma ait elektronik karta yüklenir ve düzenlenen fatura ile birlikte mutemede teslim edilir.
10. Yüklenicilere yapılacak bütçe dışı ön ödemeler

(1) Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre; sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı
tutarda teminat alınmak koşuluyla yüklenicilere; mal ve hizmet alımlarında yüklenme
tutarının yüzde 10’una, yapım işlerinde ise yüklenme tutarının yüzde 15’ine kadar bütçe dışı
avans verilebilecektir. Ayrıca, belirtilen oranların üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan
durumlarda; genel bütçeli idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşü, kapsamdaki diğer
idareler için ise üst yöneticinin kararı ile ve aşan kısım için T.C. Merkez Bankasının kısa
vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının yüzde 30’unu
aşmamak üzere belirlenecek oranda bütçe dışı avans verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yüklenicilere bütçe dışı avans ödemesi
yapılabilmesi için bu hususun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 27 nci maddesi gereğince
idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. Bu nedenle Yönetmelikte belirlenen oranların
üzerinde avans verilmesi düşünülen hallerde, ilgisine göre Bakanlığımız uygun görüşü veya
üst yönetici kararının ihaleye çıkılmadan önce, idari şartnamenin hazırlanması aşamasında
alınması gerekmektedir. Genel bütçeli idarelerce duyuru yapıldıktan sonra sözleşme
aşamasında veya sözleşme yapıldıktan sonra istenecek uygun görüş talepleri Bakanlığımızca
işleme konulmayacaktır. İdarelerin bu konuda dikkatli olmaları gerekir.
11. Diğer hususlar
(1) Harcama yetkilisi mutemedine verilecek avans veya adına açılacak krediler için
harcama yetkilisinden alınacak harcama talimatlarında; verilecek avans veya açılacak kredi
tutarı ile harcama yetkilisi mutemedinin adı belirtilir. Harcama yetkilileri, harcama yetkilisi
mutemetlerine verilecek avanslarda;
a) Belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla, ihtiyaç tutarında avans verilmesine,
b) Avansın ivedi ihtiyaçlar için verildiği göz önünde bulundurularak, olağanüstü
durumlar dışında alım işine, avansın verildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde
başlanılmasına,
c) Avans verilmesini gerektiren ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avansın veya
kullanılmayan artıkların, bekletilmeden muhasebe birimi vezne veya banka hesaplarına iade
edilmesine,
özen gösterecekler, kamu idaresine ait paranın gereksiz yere mutemetler üzerinde
kalmasına izin vermeyeceklerdir.
(2) 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümleri gereğince harcama yetkilisi mutemetleri; kendilerine verilen avanslara
ilişkin kanıtlayıcı belgeleri bir ay içerisinde ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe yetkilisine
vermekle yükümlüdür. Mahsup süresi, avansın verildiği güne, son ayda tekabül eden günün
mesai saati bitiminde, sürenin bittiği ayda avansın verildiği güne tekabül eden bir gün yok ise,
süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Örneğin;15/03/2006 tarihinde alınan
avansın en geç 15/04/2006 tarihinin mesai saati sonuna kadar mahsup edilmesi gerekir.
Ancak, bu gün tatil gününe (Cumartesi) rastladığından takip eden ilk iş günü olan 17/04/2006
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar mahsubu gerekir. 30/01/2006 tarihinde alınan
avansın ise en geç 28/02/2006 günü mesai saati bitimine kadar mahsup edilmesi
gerekmektedir. Belirtilen sürede mahsup edilmeyen avanslar, mahsup edilmesi gereken
tarihten itibaren, 6183 sayılı Kanunun değişik 51 inci maddesi hükmüne göre hesaplanacak
gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre ilgili mutemetten tahsil edilir.
(3) Genel bütçe kapsamındaki idarelerce yurt dışından yapılacak alımlarla ilgili olarak
açtırılacak akreditif karşılığı kredilere ilişkin izin başvurularında Ek-1 form kullanılır.
Formda, mal bedeli ve ilgili banka veya muhabirine döviz olarak ödenmesi gereken
komisyonlar ile diğer gider karşılıklarının döviz cinsinden toplamı ile akreditif işlemlerini
idare ve banka nezdinde takiple görevlendirilen personelin adı, soyadı ve unvanı belirtilir.
12. Kaldırılan düzenlemeler ve yürürlük

(1) 20/2/2004 tarihli ve 25379 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 ve
10 sıra nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğleri ek ve değişiklikleri ile birlikte
yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(3) Tebliğ olunur.
EK-1
KREDİ TALEPNAMESİ
Sayı:
Tarih: ...../..../......

............................................................................ DEFTERDARLIĞINA / MALİYE
BAKANLIĞINA
(Muhasebat
Genel Müdürlüğü)
ANKARA

Bütçe Yılı
Adı
Kodu

Harcama Biriminin
Kurumsal Kod
I

II

III

IV

Fonksiyonel Kod Finansman
Tipi
I II III IV
I

I

II

III

Yazı ile

Açılması istenilen kredinin toplamı
Ödeneğin bulunduğu muhasebe
biriminin

Ekonomik Kodu

AÇIKLAMA

IV

Rakam ile

Adı
Kodu

Muhasebe birimine gönderilen ödeme emrinin tarih ve no.su
Alınacak malın/hizmetin niteliği (Malın cinsi, birim fiyatı,
miktarı ve KDV tutarını gösteren liste eklenir.)
Alımın nereden yapılacağı
Alımın yasal dayanağı
Harcama yetkilisi mutemedinin adı ve soyadı, görevi
Kredinin açılacağı banka veya muhasebe biriminin adı
Gereken hallerde görüş yazısının tarih ve sayısı

.../.../20 Genel Özel
...
no:
no:

Yukarıda ayrıntısı gösterilen alım işi için kredi açılmasını müsaadelerine arz/rica
ederim.
Harcama Yetkilisi
İmzası
Adı-Soyadı-Unvanı

EK-2
KREDİ ÖDEME TALİMATI

...........................MUHASEBE BİRİMİNE/
..................... BANKASI .................. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Banka hesap no:
Aşağıda bilgileri yer alan alacaklıya, Muhasebe Birimi/Bankanız nezdinde adıma açılmış olan
krediden yalnız ...........................................................YTL tutarını ödeyiniz/hesabına aktarınız.
.../.../......
İmza
Adı-Soyadı
................................. Dairesi
Harcama Yetkilisi Mutemedi

Alacaklının:
Adı Soyadı
Unvanı (Tüzel Kişiler İçin)
Vergi Kimlik Numarası
Banka Hesap Numarası
Ödemenin Nedeni

___________________________________________________________________________
Not:1-Bu belge, adına kredi açılan harcama yetkilisi mutemedi tarafından en az iki nüsha
düzenlenir. Belgenin aslı, alacaklının kendisine veya tutarı alacaklının hesabına aktarılmak

üzere ilgili muhasebe birimi veya banka şubesine verilir. Banka ilgiliye ödeme yaparken
alacaklının kimliğini araştırmak zorundadır.
2-Bu belge ile mutemet kendi adına para alamaz veya hesabına aktarma yaptıramaz.
EK- 3
SATINALMALAR İÇİN AÇILAN KREDİLERDE PARANIN DOĞRUDAN BANKA
HESAPLARINA AKTARILMASI UYGUN GÖRÜLEN KURULUŞLAR LİSTESİ
Devlet Malzeme Ofisi ve aşağıda sayılan kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet
alımları nedeniyle açtırılacak kredilerde, kredi karşılığı nakit doğrudan kuruluşun banka
hesabına aktarılacaktır.
Aşağıdaki kuruluşlar veya bağlı müesseselerinden özelleştirilmeleri tamamlananlar
listeden çıkarılmış sayılır.
1- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Müesseseleri (kömür alımları için),
2- Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Müesseseleri (taşkömürü alımları için),
3- Türkiye Elektrik Üretim, İletişim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Müesseseleri
(elektrik enerjisi alımları için),
4- Orman İşletme Müdürlükleri (yakacak odun, tomruk ve kereste alımları için ),
5- Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü (pul alımları, posta ücret makinesine bağlanacak
krediler dahil, abone ve hizmet bedelleri hariç),
6- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Müesseseleri,
7- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve müesseseleri ile bağlı ortaklıkları (bizzat
ürettikleri silah, mühimmat, harp araç ve gereçleri ve bunların bakım, onarım, revizyon ve
imalinde kullanılan malzeme ile patlayıcı maddeler için),
8- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (resmi mühür ve soğuk damga için),
9- Kamu İhale Kurumu (ilan giderleri için),
10- Elektronik kartlara yükletilecek doğalgaz ve su alımlarına ilişkin kamu kurum ve
kuruluşlarına yapılacak ödemeler.
[R.G. 8 Mart 2007 – 26456]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ HAKKINDA
GENEL TEBLİĞ
(SAYI: 2007/1)
1. Giriş
(1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33
üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
(Bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü
mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 1/1/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiştir.
(2) Yönetmeliğin uygulanmasında kamu idarelerinde oluşan tereddütlerin giderilmesi,
uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki açıklamaların
yapılması uygun görülmüştür.

2. Harcama talimatı, ihale onay belgesi ve onay belgesi
(1) 5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden
bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.
Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi,
kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli
olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu ihale mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale
onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale
yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır. Daha açık bir ifade ile
5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale
mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi
özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belgelerdir.
(2) Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım
şekline göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay
belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir.
(3) Buna göre;
a) Kamu ihale mevzuatı gereğince ihale usulleri uygulanmak suretiyle yapılacak mal ve
hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili uygulama yönetmeliklerinin ekinde standart form
olarak belirlenen ihale onay belgesi1,
b) Kamu ihale mevzuatı gereğince doğrudan temin usulüyle yapılacak veya 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde bu Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde onay
belgesi2,
c) İlgili mevzuata göre ödenmesi gereken görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta
kaldıkları sürelere ait aylıkları, kıdem tazminatı, huzur ücreti, konferans ücreti, kaçak olarak
yakalanan eşya, uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler ile diğer
ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemelerde ise Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde
tanımlanan harcama talimatı (Ek-1),
ödeme belgesine bağlanır.
(4) Ayrıca, sınai, teknolojik, malî ve benzeri zorunluluklar nedeniyle yaklaşık maliyetin
tespit edilemediği haller dışında, yaklaşık maliyet hesap cetveli veya yaklaşık bedelin
tespitine ilişkin belgeler de yukarıda belirtilen ihale onay belgesi veya onay belgesi ile birlikte
ödeme belgesine bağlanacaktır.
(5) Mevzuatı gereğince, Yönetmelikte bazı giderlerin (şehitlik tazminatı, yabancı dil
tazminatı, 657 sayılı Kanun gereğince devlet memurlarına verilecek ödüller, kurs ve
toplantılara katılma giderleri, siyasi partilere yapılacak ödemeler gibi.) ödenmesinde
“başbakan”, “ilgili bakan”, “üst yönetici”, “atamaya yetkili amir” ve benzeri yetkililerden
alınan onay veya yazının ödeme belgesine bağlanması hususuna yer verilmiştir. Anılan
makamlardan alınan onay ve yazılar da harcama talimatında belirtilmesi gereken bilgilere yer
verilerek düzenlenir. Bu durumda söz konusu ödemelerin yapılmasında ayrıca harcama
talimatı aranmaz.
3. Fatura
(1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan “Faturaya” ilişkin açıklamalara
aşağıda yer verilmiştir.
a) Fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile düzenlenme şekilleri, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 229-237 nci maddelerinde açıklanmıştır. Söz konusu maddeler gereğince fatura
yerine geçen belgeler olarak kabul edilen belgelerden perakende satış vesikası ile ödeme
kaydedici cihazlara (yazar kasa) ait satış fişinde mal veya hizmeti alan ya da mal veya
hizmetin teslim edildiği kişi veya idarenin adına ilişkin bilgilere yer verilmediğinden,
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yapılan fatura tanımında söz konusu belgeler sayılmamıştır.
Ancak, personelin bağlı bulunduğu kurumca tayin edilen bir personel veya ailesi ya da
yakınları tarafından kaldırılan cenazeye ilişkin giderler ile belediye hudutları dışında taksi ile
yapılan seyahat giderleri ve yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması için görevlendirilen

personel veya mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde
perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi fatura yerine kabul
edilebilecektir.
Akaryakıt istasyonlarından yapılan akaryakıt alımlarında, Bakanlığımız Gelir İdaresi
Başkanlığının 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 68 Seri No'lu
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti
Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde akaryakıt pompalarına
bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen fişler “fatura yerine geçen belge” olarak
kabul edilecektir. Ancak, aynı Tebliğde yapılan açıklamalara göre fatura düzenlenmesi
gereken hallerde “fatura”nın aranması zorunludur.
Ayrıca, kanunen fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda
olmayanlardan yapılan alımlarda, idarelerce Yönetmelik eki 1 örnek numaralı Harcama
Pusulası düzenlenerek ödeme belgesi ekine bağlanır. Fatura düzenlemek zorunda olmayan
kamu idarelerinden yapılan alımlarda ise her ne adla düzenlenmiş olursa olsun, yapılan
alım karşılığında 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi
ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirlenen asgarî
bilgileri taşıyan alındı, ödeme belgesi ekine bağlanacaktır.
Diğer taraftan, yurtdışından veya yurtdışında yapılan alım bedellerinin ödenmesinde,
yerel teamüle uygun olarak düzenlenen fatura veya benzeri belgelerin, birim amiri veya ilgili
mevzuatında belirtilen misyon şefi, ataşe, eğitim müşavirliği, ihtisas birimi yöneticisi ve
benzeri yetkililerce onaylanmış tercümeleri ile birlikte ödeme belgesi ekine bağlanması
gerekir.
Alım şekli veya tutarı ne olursa olsun, düzenlenen faturanın ihale komisyonu veya
mevzuatları gereğince bu maksatla görevlendirilmiş kurullarca onaylanması gerekmez.
b) Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince, ödeme belgesine kanıtlayıcı belgelerin aslı
veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretlerinin bağlanması
gerekmektedir. Ancak, kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatının bulunduğu ülkenin mevzuatı
gereğince asılları vergi iadesinde kullanılan faturalara ilişkin giderlerin ödenmesinde, ilgili dış
temsilciliğin veya yurtdışı teşkilatının yetkilisi tarafından onaylanan fatura örneklerine göre
işlem yapılması uygun görülmüştür.
Ayrıca, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak;
kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, aşağıda
belirtilen esaslara göre düzenlenen faturanın onaylı suretleri ödeme belgesine bağlanmak
suretiyle ödeme yapılması uygun görülmüştür.
1) Kamu idareleri tarafından düzenlenen ve kaybolduğu anlaşılan faturalar, bunları
düzenleyen idarelerde bulunan dip koçanındaki nüshasına uygun olarak suretleri çıkarılır ve
ilgili kamu idarelerinin yetkililerince onaylanır.
2) Özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybolması halinde; aksine bir
düzenleme yapılmadığı sürece tutarı Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Parasal
Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ ekinde yer alan tabloda gösterilen tutara kadar
olanlar için, harcama birimine ibraz edilen dipkoçanındaki nüshasına uygun olarak suretleri
çıkarılır ve harcama yetkilisince veya harcama yetkilisinin belirleyeceği görevli tarafından
onaylanır. Ayrıca, dipkoçanının arkasına suretinin çıkarıldığına ilişkin şerh düşülerek
onaylanır. Belirtilen tutarı geçen faturaların kaybolması halinde ise noterce onaylanan
suretleri ödeme belgesine bağlanır.
3) Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve
resmî mühür ile onay tarihini taşıması gerekir. Ayrıca, onaylı fatura örneklerine dayanılarak
yapılacak giderlere ilişkin ödeme belgesi düzenlenmeden önce, borcun zamanaşımına uğrayıp
uğramadığı ve fatura bedelinin ödenmesi için daha önce ödeme belgesi düzenlenip
düzenlenmediği araştırılır. Söz konusu faturalar, muhasebe kayıt ve işlemleri elektronik

ortamda yapılan kamu idarelerinin muhasebe yetkililerince de ödemeden önce sistemden
sorgulanır.
4. Ödeme belgeleri
(1) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderlerin
kesin olarak ödenmesinde ve ön ödemelerin mahsubunda; 30 Aralık 2006 tarihli ve 26392
sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki
(1/A, 1/B) örnek numaralı Ödeme Emri Belgesi, bu idarelerin bütçe içi veya bütçe dışı avans
veya kredi şeklinde yapacakları ön ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki 2 örnek numaralı
Muhasebe İşlem Fişi ödeme belgesi olarak düzenlenecektir.
(2) Ödeme belgeleri harcama yetkililerince belirlenen gerçekleştirme görevlisi
tarafından düzenlenir ve ekine giderin çeşidine veya ön ödemenin şekline göre
Yönetmelikte belirlenmiş olan gerçekleştirme belgeleri bağlanır.
5. Ortak veri tabanı bilgilerine dayanılarak yapılacak ödemeler
(1) 5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Elektronik ortamda
oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş
işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller
Maliye Bakanlığınca belirlenir” hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında “Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından
yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi
sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayan belge bağlanmaz.” denilmiş olup,
madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirleneceği
öngörülmüştür.
(2) Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ödemeleri
Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimlerince yapılan harcama
birimlerinde istihdam edilen memurların aylıklarının say2000i sisteminde oluşturulan merkezi
veri tabanındaki bilgilerden yararlanmak suretiyle ödenmesinde Bakanlığımızca (Muhasebat
Genel Müdürlüğü) düzenlenen usul ve esaslara uyulacaktır.
6. Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler
(1) Kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderler için ilgili mevzuatında düzenlenmesi,
aranması ve alınması öngörülen belgelerin düzenlenmesi, aranması ve alınması zorunludur.
Kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan ihale işlem dosyasında, ihale sürecinde düzenlenen
tüm belgeler bulunur. Taahhüt dosyasında ise yalnızca ödeme belgesine bağlanması
öngörülen belgelere yer verilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuatına göre istenen belgelerden
Yönetmelikte ve bu Tebliğde sayılmayanlar ödeme belgesine bağlanmayacak, iç ve dış
denetim sırasında ilgililere ibraz edilmek üzere harcama birimlerinde muhafaza edilecektir.
(2) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ve diğer ilgili maddeleri gereğince, taahhüt dosyasında
bulunması öngörülen belgeler ile Bakanlığımızca taahhüt dosyasında bulunması gerekli
görülen diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) İhale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin
ödemelerde,
-İhale onay belgesi,
-İhale komisyonu kararı,
-Sözleşme,
-İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,
-Kesin teminatın alındığına ilişkin alındının örneği,
-Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine
ilişkin harcama birimince onaylı yazı,

-Yapım işlerinde, sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu
artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin
belge,
-Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,
-Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,
-Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı,
-Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine
yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.
b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi dışındaki bentlerine
göre doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda;
-Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi
tarafından imzalanmış onay belgesi,
-Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı, komisyon kurulmadan yapılan alımlarda
piyasa fiyat araştırması tutanağı; 22 nci maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan
yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi
öngörülen standart form,
-Yukarıdaki (a) bendinde sayılanlardan düzenlenmesi gereken diğer belgeler.
c) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendine göre uluslararası anlaşmalar
gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale
usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin
giderlerin ödenmesinde, gider türleri itibarıyla Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen
belgelerin ödeme belgesine bağlanması esastır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş
olanların idarelerince onaylı Türkçe tercümeleri fatura aslı ile birlikte ödeme belgesine
bağlanır, diğer belgelerin asılları ise iç ve dış denetim sırasında ilgililere ibraz edilmek üzere
harcama birimlerince saklanır.
Sağlanan dış finansmanla yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin
olarak düzenlenen taahhüt dosyasına onay belgesi yerine harcama talimatı ile birlikte;
-Şartnameler (teknik şartname hariç),
-İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,
-Kredi anlaşmasında öngörülmüş ise kreditör onay belgesi,
-Kesin teminata ilişkin alındının onaylı örneği,
-Damga vergisi alındısı,
-Ayrıca, kullanılan dış finansmanın bütçeleştirildiğine ilişkin 11/07/2002 tarihli ve
24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Proje Kredileri Dış Borç Kaydı,
Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
uyarınca düzenlenen bildirim formları,
bağlanır.
(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtildiği şekilde hazırlanan taahhüt dosyasının aslı, ödeme
belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına bağlanır. Taahhüt olunan işin bedelinin bir
defadan fazla ödeme belgesi düzenlenmek suretiyle tahakkuk ettirilerek ödenmesinin söz
konusu olduğu hallerde, taahhüt dosyasının harcama yetkilisi veya harcama yetkilisinin
belirleyeceği görevli tarafından Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak onaylanmış bir
nüshası da ayrıca muhasebe birimine gönderilir.
7. Ödeme yapılacak kişiler
(1) Yönetmeliğin ödemenin kimlere yapılacağına ilişkin maddesinde açıklanması
gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesi hükmü gereğince avukatlar
belgeleri onaylama yetkisine sahip olduklarından, bunlara vekaletname ile yapılacak
ödemelerde, noterce düzenlenmiş vekaletnamelerin avukat tarafından onaylanmış örnekleri
kabul edilecektir.

b) Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza
sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge, bunların tayin ettikleri vekile
yapılacak ödemelerde ise sadece noterce düzenlenmiş vekaletname aranacaktır.
Uygulamada, noterlerce düzenlenen imza sirkülerinde aynı zamanda ilgili kişi veya
kişilerin tüzel kişiliği “temsil ve ilzam”a yetkili oldukları belirtilmesine rağmen, ayrıca yetki
belgesi istenildiği, yetki belgesi istenilen kişinin noterde bir başkasına vekalet vererek
alacağın vekile ödenmesinin sağlandığı Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden
anlaşılmaktadır.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket tüzel kişiliğini ortaklara ve
üçüncü şahıslara karşı temsil salahiyet ve yetkisi anonim şirketlerde idare meclislerine,
diğerlerinde ise şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm olmadıkça ortakların çoğunluğu
ile ortaklardan birine veya birkaçına verilebilmektedir. Şirketi temsile salahiyetli olan
kimse, şirketin gayesine dahil olan her nevi iş ve hukuki muameleleri şirket namına
yapmak ve şirket tüzel kişiliğinin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi
sınırlandıran her şart, hüsnüniyetle hareket eden üçüncü şahıslara karşı hükümsüzdür. Bu
nedenle, noterde düzenlenen imza sirkülerine ilişkin belgede ilgili kişi veya kişilerin, tüzel
kişiliği birlikte veya münferiden “temsil ve ilzam”a yetkili olduklarının belirtilmiş olması
halinde, bu kişi veya kişilere yapılacak ödemelerde ayrıca, tahsile yetkili olduğuna dair
belge istenilmesine gerek bulunmamaktadır.
8. Ödül ve ikramiyeler
(1) 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa
Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında
Kanun uyarınca kamu personeli olmayan kişilere yapılacak ikramiye ödemelerinde Maliye
Bakanı onayı yerine harcama yetkilisinden alınan harcama talimatının ödeme emri belgesine
bağlanması uygun görülmüştür. Anılan Kanuna göre kamu personeline yapılacak ikramiye
ödemelerinde ise Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtildiği gibi Maliye Bakanı onayının
aranacağı tabidir.
9. Tedavi giderlerinde aranılacak belgeler
a) Tedavi giderlerinin ödenmesinde aranacak belgeler arasında sayılan hastanın sevkine
ilişkin belge ihtiyaca göre bir, iki ya da üç nüsha olarak düzenlenir. Zorunlu durumlarda
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörüldüğü şekilde onaylanmış fotokopileri de kabul edilir.
Ayrıca, cezaevlerindeki mahkum ve tutuklular ile kamu idarelerine ait esirgeme kurumlarında
veya sığınma evlerinde ya da terkedilmiş olmaları nedeniyle karakollarda barındırılan çocuk
ve yetişkinlerin tedavileri için düzenlenen tutanak ve resmî yazılar hastanın sevkine ilişkin
belge yerine kabul edilir.
b) Yönetmeliğin 20 nci maddesinde eczanelere yapılacak ödemeler ile personel
tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde, ilaç fiyat kupürlerinin ve
barkod diyagramlarının yapıştırılmış olduğu reçetenin ödeme belgesine bağlanması
öngörülmüştür. İlaç kutuları üzerinde hem fiyat kupürü hem de barkod diyagramının
bulunması halinde her ikisinin de reçeteye yapıştırılması gerekmektedir. Barkod diyagramı
yoksa, fiyat kupürünün reçeteye yapıştırılması yeterli olacaktır. Ayrıca, personele ilişkin ilaç
ihtiyaçları T.C. Emekli Sandığı Reçete Kontrol Sistemi üzerinden kontrol edilerek karşılanan
harcama birimlerince eczanelere yapılacak ödemelerde, eczanelerce reçete kontrol
sisteminden alınan java döküm listesinin bir nüshasının ödeme belgesine bağlanması
gerekmektedir.
10.Yolluk giderlerinin ödenmesinde aranılacak belgeler
(1) Yolluk giderlerinin ödenmesinde Yönetmeliğin 22-27 nci maddelerinde belirtilen
belgelerin ödeme belgesine bağlanacağı hükmüne yer verilmiş olup diğer hususlar aşağıda
açıklanmıştır.

a) Yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin
kendilerine verilmesi halinde tutarı açıkça yazılan söz konusu giderlerin kurumca
karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belge ödeme belgesine
bağlanır.
b) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde belediye hudutları dışına taksi ile
yapılan seyahatlerde, fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait
satış fişinin ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmiştir.
Belediye hudutları dışına özel otomobil ile yapılan seyahatlerde ise;
- İşin gereği veya zorunluluk nedeniyle mutat taşıt dışında bir taşıtla yapılması
gereken seyahatlerde, zorunlu hallere ilişkin yetkili makamdan alınmış onay veya rapor ile
yetkili mercilerden alınan taksi rayiç belgesi,
- Mutat taşıt aracının işlemediği yerlere yapılan seyahatlerde, yetkili mercilerden
alınan ve mutat taşıt aracının işlemediğini belirten taksi rayiç belgesi,
Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen diğer kanıtlayıcı belgelerle birlikte ödeme
belgesine bağlanacaktır.Söz konusu taksi rayiç belgesindeki rayiç tutarı, hiçbir zaman
ticari taksiler için verilecek rayici geçemez.
Özel otomobil ile birden fazla kişinin seyahat etmesi halinde ise, otomobil sahibi
dışındaki görevliler taksi rayiç belgesi yerine, kişi başına ödedikleri ücreti gösteren ve özel
otomobil sahibinin imzasını taşıyan Yönetmelik eki 1 örnek numaralı harcama pusulasını
düzenleyeceklerdir.
Belediye hudutları içinde taksi veya özel otomobil ile yapılan seyahatlerde taksi
rayiç belgesi, fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi
aranmaz.
c) İlgililerce yolculuk sırasında ödenen ve yolluk bildirimlerinde gösterilen otoyol ve
köprü geçiş ücretlerinin ödenmesinde geçiş ücretine ilişkin belge veya bilet aranmaz.
11.Elektronik sayaçlara yükletilen doğalgaz ve su bedellerinin ödenmesinde
aranacak belgeler
(1) Elektronik sayaçlara yükletilen kredi tutarında tüketilen doğalgaz ve su bedelleri
için, idarelerin ayrıntılı harcama planları ve serbest bırakılan ödenekler dahilinde, ilgili
kuruluşa kredi şeklinde ön ödeme yapılır. Yapılacak ön ödemelerde Harcama Talimatı (Ek-1),
gereken hallerde kredi izin yazısı ödeme belgesine bağlanır.
(2) Kredinin mahsubunda ödeme belgesine, fatura ve ön ödemenin yapılması sırasında
düzenlenen Harcama Talimatının (Ek-1) bir nüshası bağlanır.
12. Avukatlara yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde aranacak belgeler
(1) Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 62 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, idare aleyhine sonuçlanan davalar ve ilama bağlı borçlar
nedeniyle karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde; ödemenin doğrudan
avukata yapılması halinde serbest meslek makbuzu ilgili maddede sayılan diğer belgelerle
birlikte ödeme belgesine bağlanacak, ödemenin doğrudan icra dairesine yapılması halinde ise
serbest meslek makbuzu aranmayacaktır.
13.Taşıma Giderleri
(1) Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tarifesi belli
araçlarla yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde, onay belgesi ile faturanın ödeme belgesine
bağlanacağı hükmüne yer verilmiştir.
(2) Ancak, kamu idarelerinin makam ve diğer hizmetlerinde kullanılan araçlarının
otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin olarak otomatik geçiş veya kartlı geçiş sistemine abonelik
bedelleri için onay belgesi düzenlenmek suretiyle ön ödeme yapılır. Ön ödemenin
mahsubunda da ödeme belgesine fatura yerine aboneliğe ilişkin banka dekontu ile ön
ödemenin yapılması sırasında düzenlenen onay belgesinin bir nüshası bağlanır.

(3) Yolcu ve yük taşımasına ilişkin olarak otoyol ve köprülerden münferit geçişlerde ise
fatura yerine, geçişi yapan görevlilerce düzenlenen geçiş tarihi, sayısı, tutarını gösteren ve
görevlendirme veya geçişlerden bilgisi olan amir tarafından imzalanan bildirim ödeme
belgesine bağlanır.
14.Taşınır işlem fişi
(1) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddesinde taşınır işlem fişinin düzenlenmeyeceği
belirtilen taşınır alımlarında ödeme emri belgesine taşınır işlem fişi bağlanmayacaktır.
15. Diğer hususlar
(1)
Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Boş kamu konutlarına ait ısınma giderleri ile diğer ortak giderlerin, kamu idarelerince
ödenmesinde;
-Giderlerin karşılanmasına ilişkin karar defterinin ilgili sayfasının kamu konutu
yöneticisi tarafından onaylanmış örnekleri,
-Her daireye isabet eden ısınma giderinin hesabını gösteren cetvel,
-Isınma gideri ile diğer ortak giderler için yönetici tarafından düzenlenen tahsilat
makbuzu,
ödeme emri belgesine bağlanır.
b) Yönetmelik eki 2 örnek numaralı Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının kişi veya
firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın miktarı, birim fiyatı
ve toplam fiyatı da gösterilir. Ayrıca, 25/A örnek numaralı Yurtdışı Öğrenci Giderleri
Bordrosunun “Aylık ödenek (yabancı para)” sütunu ile “Diğer ödemeler” sütunundaki YTL
ibaresi çıkarılarak tutarlar yabancı para cinsinden gösterilecektir.
c) Yönetmelik eki bordro ve benzeri belgeler üzerinde birim amiri için ayrılan bölüm,
harcama yetkililerince aksine bir görevlendirme yapılmadığı sürece;
1) Personelin aylık, ücret ve diğer özlük haklarının ödenmesinde, ilgili harcama
biriminin insan kaynakları yetkililerince,
2) Diğer giderlerde ise giderle ilgili hizmetin yapıldığından bilgisi olan yetkililerce,
imzalanacaktır.
d) Yönetmelik eki belgeler, aynı bilgileri kapsamak koşuluyla, ebadına ve şekil şartına
bağlı kalmaksızın basılı olarak veya elektronik ortamda düzenlenebilir.
16. Kaldırılan düzenlemeler ve yürürlük
(1) 28/9/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2006/1 no.lu Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
–––––––––––––––––––
1
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Yapım İşleri / Mal Alımı /
Hizmet Alımı / Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ekinde
bulunan standart (İhale Onay Belgesi) formları.
2
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulamalarına ilişkin çeşitli mevzuatta açıklandığı
şekilde düzenlenen onay belgesi.
HARCAMA TALİMATI
Sayı:
Harcama talebinde bulunan birim:

...MAKAMINA

Y A P I L A C A K

H A R C A M A N I N

Gerekçesi ve hukuki dayanağı
Konusu/nev'i / niteliği
Miktarı
Gerçekleştirme süresi
Gerçekleştirme usulü
Tutarı veya belirlenmişse yaklaşık
bedeli
Kullanılabilir ödenek tutarı
Ödeneğin bütçe tertibi
Gerçekleştirme görevlileri

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda belirtilen harcamanın
yaptırılması/harcamanın
yaptırılması
için
harcama
yetkilisi
mutemedi ...........................'na ......YTL .avans
verilmesi,hususu olurlarınıza arzolunur.
Teklif Eden Yetkilinin

OLUR
..../ ... /....
Harcama Yetkilisi*

İmzası

:.................................................

İmzası

:.................

Adı Soyadı :.................................................

Adı Soyadı

:.................

Unvanı

Unvanı

:.................

:.................................................

*Bu sütun, yönetim kurulu, komisyon veya komite kararlarıyla yapılan harcamalarda kurul, komisyon, komit
kapsayacak şekilde düzenlenecektir.
[R.G. 8 Mart 2007 – 26456]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 263
Bu Tebliğde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci maddesi kapsamındaki
gelirlerin ihtiyari beyanı ile tevkif edilen vergilerin mahsup ve iade işlemleri, özel amaçlı
araçlardan (ADR, GDR, DR) elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ve diğer hususlara ilişkin
açıklamalara yer verilmektedir.
1 - İhtiyari Beyan
Geçici 67 nci maddenin (7) ve (11) numaralı fıkralarında, tevkifata tabi tutulan
kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmeyeceği ancak, dar
mükellefler de dahil olmak üzere, Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi tutulan ve
yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için takvim yılı itibarıyla
ihtiyari olarak yıllık beyanname verilebileceği belirtilmiş olup, (7) ve (11) numaralı fıkralar
aşağıda yer almaktadır.
“7) (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca tevkifata tâbi tutulan
kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler
dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Söz konusu fıkra
hükümleri uyarınca tevkifata tabi tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek kişi veya
kurumlarca Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç
ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmez. Ticarî faaliyet kapsamında elde edilen
gelirler ticarî kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif
suretiyle ödenmiş olan vergiler, 94 üncü madde kapsamında tevkif edilen vergilerin tâbi
olduğu hükümler çerçevesinde tevkifata tâbi kazançların beyan edildiği beyannamelerde
hesaplanan vergiden mahsup edilir. Şu kadar ki, (2) ve (3) numaralı fıkralar kapsamında
tevkif suretiyle ödenen verginin, işlemden doğan kazancın tâbi olduğu tevkifat oranı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşan kısmı yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup
edilmez.
…
11) Dar mükellefler de dahil olmak üzere, bu madde kapsamında tevkifata tabi tutulan
ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançları için takvim yılı itibarıyla
yıllık beyanname verilebilir. Beyan edilen gelirden, aynı türden menkul kıymetler için yıl

içinde oluşan zararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden % 15
(2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 23/07/2006 tarihinden geçerli olmak
üzere % 10) oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler
mahsup edilir, mahsup edilemeyen tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Şu
kadar ki, mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim yıllarına devredilemez.”
Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit
beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için sadece tam veya dar mükellef gerçek
kişiler tarafından takvim yılı itibarıyla ihtiyari olarak yıllık beyanname verilebilecektir.
Geçici 67 nci maddenin 7 nci fıkrasında gerçek kişilerce yıllık veya münferit
beyanname verilmeyeceği, 11 nci fıkrasında ise geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata
tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen kazançlar
için ihtiyari beyanın mümkün olabileceği belirtildiğinden sadece 7 nci fıkra çerçevesinde
yıllık beyanname vermesi engellenen tam mükellef gerçek kişilerle, münferit beyanname
vermesi engellenen dar mükellef gerçek kişilerin ihtiyari beyanname vermesi mümkün
bulunmaktadır.
Söz konusu beyan, sadece Geçici 67 nci madde kapsamındaki menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasına ilişkin olup, faiz ve itfa gelirlerinin beyanı
söz konusu değildir. Alım-satım işlemlerine ilişkin olarak beyan edilecek kazançlardan, aynı
türden menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olması şartıyla yıl içinde
oluşan zararların tamamı mahsup edilebilecektir.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satıma konu edilmesi durumunda sadece
alım satımdan elde edilen kazanç veya oluşan zarar, diğer sermaye piyasası araçları kategorisi
altında ihtiyari beyana konu edilebilecektir.
İhtiyari beyan, bu Tebliğ ekinde yer alan “G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre
İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” ile yapılacağı
gibi internet ortamında da yapılabilecektir.
Söz konusu beyannamenin;
- “Tablo-1 Mükellefin Kimlik ve Adres Bilgileri” bölümünde, mükellefe ait kimlik ve
adres bilgileri doldurulacaktır.
- “Tablo-2 Alım-Satım Kazançlarına İlişkin Bildirim” bölümünde, aynı tür menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları için yapılan sınıflandırma dikkate alınarak, alımsatımdan doğan kar ve zararlar, beyannamenin dışında kendi içinde konsolide edilerek
bulunan kar/zarar tutarı beyannamenin 20-24 numaralarında yer alan ilgili satırlara
aktarılacaktır. Aynı tür menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının
sınıflandırılmasında ve kar/zarar mahsubunun yapılmasında, 2571 ve 2582 seri numaralı Gelir
Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar dikkate alınacaktır.
- İhtiyari beyanda uygulanacak olan vergi oranı, Geçici 67 nci maddenin (11) numaralı
fıkrasında %15 olarak belirlenmiş olup, söz konusu oran 22/07/2006 tarih ve 2006/10731
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 23/07/2006 tarihinden geçerli olmak üzere % 10’a
indirilmiştir. Buna göre, 2006 yılına ilişkin olarak verilecek beyannamede; beyan edilen gelir
üzerinden kıst dönemler de dikkate alınmak suretiyle vergi hesaplanacak ve bulunan toplam
tutar beyannamenin 27 numaralı “Hesaplanan Gelir Vergisi” satırına aktarılacaktır. Bu
konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara 258 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “2.5İhtiyari Beyanda Uygulanacak Vergi Oranı” başlıklı bölümünde yer verilmiştir.
- Beyannameye dahil edilen menkul kıymet alım-satımından doğan kar/zarara ilişkin
tevkif suretiyle ödenmiş vergiler, beyannamenin 28 numaralı “Yıl İçinde Tevkif Edilen
Vergiler” satırına aktarılarak mahsup edilecektir.
İhtiyari beyan, tam mükelleflerce ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine,
öteden beri mükellef olanlar için ise bağlı oldukları vergi dairesine yapılacaktır.
Dar mükellef gerçek kişiler ise ihtiyari beyanlarını İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yapacaklardır.

“G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi”, Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesinde belirtilen
süre içerisinde ilgili vergi dairesine verilecektir.
Mahsup sonucu ödenmesi gereken bir vergi olması halinde; bu tutar, aynı Kanunun 117
nci maddesi gereğince, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek,
iadesi gereken bir tutarın kalması halinde ise bu tutarın iadesi 252 seri numaralı Gelir Vergisi
Genel Tebliğinde3 belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
Beyan yoluyla mahsup edilemeyen zararların, başka gelir unsurlarındaki kazanca
mahsubu yapılamayacağı gibi ertesi yıllara devredilmesi de söz konusu değildir.
Örnek: Bay (A)’nın, 2006 yılında (X) Bankası aracılığıyla yapmış olduğu menkul
kıymet alım-satımına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
(YTL)
Tarih

Menkul
Kıymet
Türü
Hisse
Senedi

Kar/Zarar

Tevkifat
Matrahı

Tevkifat
Oranı (%)

Vergi

180

180

15

27

Tahvil

120

120

15

18

Nisan
2006
Mayıs
2006
Ağustos
2006
Eylül 2006

Hisse
Senedi

-150

-

-

-

Tahvil

50

50

15

7,5

Hisse
Senedi

-150

-

-

-

Tahvil

200

200

10

20

Ekim 2006

Hisse
Senedi

-110

-

-

-

Tahvil

-150

-

-

-

Şubat
2006
Mart 2006

Kasım
2006

Bu durumda Bay (A)’nın ihtiyari beyanında yer alacak tutarlara ilişkin hesaplama
aşağıdaki gibi olacaktır.
(YTL)
Menkul
Beyan
Kar/Zara
Kıymet
Edilen
r
Türü
Gelir
Tahvil
Hisse
Senedi

220

170
50

-230

0

Yıl
Vergi
İçinde
Hesaplanan
Oranı
Toplam Tevkif
Vergi
(%)
Edilen
Vergi
15
25,5
30,5
45,5
10
5
-

-

-

27

İade
Tutarı
15
27

Bay (A)’nın “G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan
Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” nin Tablo-2 ve Tablo-3 bölümleri
aşağıdaki şekilde doldurulacaktır.
(YTL)
TABLO-2
ALIM-SATIM KAZANÇLARINA İLİŞKİN
BİLDİRİM
MENKUL KIYMET
KAR
ZARAR
TEVKİF
TÜRÜ
EDİLEN
VERGİ
20 Sabit Getirili Menkul
220
45,5
Kıymetler
21 Değişken Getirili Menkul
-230
27
Kıymetler
Diğer Sermaye Piyasası
22
Araçları
23 Yatırım Fonları Katılma
Belgeleri
24
25 Toplam

(YTL)
TABLO-3
26 Vergiye Tabi Gelir (25 a)

a

220

-230

c

72,5

VERGİ BİLDİRİMİ
220

27 Hesaplanan Gelir Vergisi
28 Yıl İçinde Tevkif Edilen
Vergiler (25 c)
29 Ödenmesi Gereken Gelir
Vergisi (27-28)
30 İadesi
Gereken
Gelir
Vergisi (28-27)
31 Damga Vergisi

b

30,5
72,5
42

2- Dar Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumların Özel Amaçlı Araçlardan (ADR, GDR,
DR) Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi
257 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde menkul kıymetlerin, mülkiyetin şekil
değiştirerek devri sonucunu doğuran, ADR, GDR ya da DR gibi uluslararası piyasalarda işlem
görmek üzere ihraç edilmiş özel amaç araçları (depo sertifikası) haline getirilmesi durumunda,
bu sertifikalardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer
verilmiştir.
01/01/2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş depo sertifikalarının (ADR-GDR-DR) iptal
edilerek karşılığı menkul kıymetlerin alımı şeklinde dar mükellef yatırımcılarca (gerçek
kişi/kurum) elden çıkarılması sonucu elde edilen kazançların vergilendirilmesi Geçici 67 nci

madde hükümleri çerçevesinde yapılacak olup, iptal işleminin 07/07/2006 tarihinden önce
yapılması durumunda (ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile 257 ve 258 seri
numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğleri göz önünde bulundurularak) % 15, bu tarihten
itibaren yapılması halinde ise % 0 oranında tevkifat uygulanacaktır.
Söz konusu sertifikaların 01/01/2006 tarihinden önce mi yoksa sonra mı iktisap
edildiğinin tespitinde, dönüşüm talebinde bulunan yabancı yatırımcının (gerçek kişi/kurum)
yazılı beyanı esas alınacaktır.
Örnek: Yabancı yatırımcı Bay (A)’nın (X) Bankası aracılığıyla yapmış olduğu ADRGDR-DR işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Hisse senedinden
(ADR-GDRDR)’a dönüşüm
tarihi
01/01/2006’dan
sonra
01/01/2006’dan
sonra
01/01/2006’dan
önce
01/01/2006’dan
önce

(ADR-GDRDR)’ın
iktisap tarihi
01/01/2006’dan
sonra
01/01/2006’dan
sonra
01/01/2006’dan
sonra
01/01/2006’dan
sonra

(ADR-GDRDR)’dan hisse
senedine dönüşüm
tarihi
01/01/200607/07/2006 arası
07/07/2006
tarihinden sonra
01/01/200607/07/2006 arası
07/07/2006
tarihinden sonra

Tevkifat
Oranı
% 15
%0
% 15
%0

Bay (A)’nın, 01/01/2006 tarihinden sonra iktisap edip, dönüşümü 07/07/2006 tarihinden
önce olan (ADR-GDR-DR)’lara ilişkin elde ettiği gelirle ilgili olarak % 15 oranında vergi
tevkifatı yapılacaktır.
Bay (A)’ nın, 01/01/2006 tarihinden sonra iktisap edip, dönüşümü 07/07/2006
tarihinden sonra (bu tarih dahil) olan (ADR-GDR-DR)’lara ilişkin elde ettiği gelirle ilgili
olarak ise % 0 oranında vergi tevkifatı yapılacaktır.
(ADR-GDR-DR)’a dönüşümü 01/01/2006 tarihinden önceki bir tarih olup, 01/01/2006
tarihinden sonra iktisap edilen söz konusu menkul kıymetlerle ilgili olarak dönüşümün
07/07/2006 tarihinden önceki bir tarihte olması halinde % 15, 07/07/2006 tarihinden sonra (bu
tarih dahil) olması durumunda ise % 0 oranında tevkifat uygulanacaktır.
01/01/2006 tarihinden önce iktisap edilmiş depo sertifikalarının (ADR/GDR/DR) iptal
edilerek karşılığı menkul kıymetlerin alımı şeklinde dar mükellef yatırımcılarca 01/01/2006
tarihinden sonra (gerçek kişi/kurum) elden çıkarılması sonucu elde edilen kazançlar, Geçici
67 nci madde kapsamında olmayıp, söz konusu gelirlerin vergilendirilmesi 31/12/2005
tarihinde geçerli olan vergi mevzuatına göre yapılacaktır.
Bu çerçevede, dar mükellef gerçek kişilerce elde edilen söz konusu gelirin Gelir Vergisi
Kanununun 101 inci maddesi hükmü gereğince münferit beyanname ile beyanı
gerekmektedir. Dar mükellef kurumların ise söz konusu gelirlerini özel beyanname ile beyan
edecekleri tabiidir.
Dar mükellef yatırımcılarca (gerçek kişi/kurum) beyan edilecek gelir, söz konusu depo
sertifikasının elde tutulma süresince oluşan değer artış kazancı kadar olacaktır.
01/01/2006 tarihinden önce iktisap edilmiş depo sertifikalarının iptali sonucu elden
çıkarılması karşılığı elde edilen kazançların vergilendirilmesinde, sertifikanın çıkarılmasına
aracılık eden kurumların veya sertifikaya konu menkul kıymetleri saklayan kurumların, söz
konusu sertifikaların yurtdışındaki dolaşımını ve bu süreçte ortaya çıkan değer artışını takip
etmeleri mümkün olmadığından, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu
hükümleri çerçevesinde tarhiyata muhatap tutulmaları söz konusu değildir.

01/01/2006 tarihinden önce iktisap edilmiş olan depo sertifikaları ile ilgili olarak tam
mükelleflerce elde edilen gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edileceği
tabiidir.
3- Diğer Hususlar
Dar mükellef gerçek kişi ve kurumların, finansal araçlardan Türkiye’de elde ettikleri
kazanç ve iratlara 07/07/2006 tarihinden itibaren uygulanacak % 0’ lık tevkifat oranından
faydalanabilmeleri için ibraz etmeleri gereken belgelere ilişkin açıklamalar 258 seri numaralı
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmış olup, 01/01/2007 tarihine kadar uygulanmak üzere,
dar mükellef kurumların kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkede
bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğinin veya yabancı dilde onaylı kuruluş
belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğinin ibraz edilmesinin yeterli
olduğu, bu tarihten itibaren ise mukimlik belgesinin ibraz edilmesi gerektiği belirtilmişti.
Dar mükellef kurumlarca mukimlik belgesi ibrazına gerek bulunmayıp, % 0’ lık tevkifat
uygulanabilmesi için öteden beri olduğu gibi kuruluş belgesi yeterli sayılacaktır.
Dar mükellef gerçek kişilerle ilgili mukimlik belgesi uygulaması devam etmekte olup,
ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesini ibraz
etmemeleri halinde, vergilemenin tam mükellefiyet esasları çerçevesinde yapılacağı tabiidir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesine ilişkin muhtasar beyanname ile birlikte
verilmesi gereken bildirim, 257 ve 258 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde
yapılan açıklamalar çerçevesinde tüm dönemleri içerecek şekilde düzenlenerek verilmeye
devam edilecektir.
Tebliğ olunur.
––––––––––––––––––––
1
30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2
30/09/2006 tarihli ve 26305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3
06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı

1
2

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME
(G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyan
3

VERGİLEN

....................................
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
.....................................

4

VERGİ KİM

İL-İLÇE

5

T.C. KİMLİ

TABLO-1
6

Soyadı

7

Adı

8

Baba Adı

9

Ana Adı

10

Doğum Yeri

MÜKELLEFİN KİMLİK VE ADRES BİLG

11

İkametgah Adresi

12

İşyeri Adresi

13

E-posta Adresi

14

Telefon No
(Alan Kodu)

TABLO-2

(Telefon) İkametgah

ALIM-SATIM KAZANÇLARINA İLİŞKİN BİLDİRİ
MENKUL KIYMET TÜRÜ (*)

(Y
20

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

21

Değişken Getirili Menkul Kıymetler

22

Diğer Sermaye Piyasası Araçları

23

Yatırım Fonları Katılma Belgeleri

24
25

Toplam

(a)

TABLO-3

VERGİ BİLDİ

26

Vergiye Tabi Gelir

(25 a)

27

Hesaplanan Gelir Vergisi

28

Yıl İçinde Tevkif Edilen Vergiler

29

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (27-28)

30

İadesi Gereken Gelir Vergisi(28-27)

31

Damga Vergisi

(25c)

(*) Aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler konsolide edilerek bulu
[R.G. 8 Mart 2007 – 26456]
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ REÇEL, JÖLE, MARMELAT VE TATLANDIRILMIŞ
KESTANE PÜRESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2007/16)
MADDE 1 – 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi - Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği’nin 11 inci
maddesinin (e) bendi Tebliğden çıkarılmış sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğde yer alan EK-1 ve EK-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK - 1
Adı
Bal
Meyve suyu
Turunçgil meyve suyu
Kırmızı meyve suları
Kırmızı pancar suyu
Mor havuç suyu

Ürünlere Eklenebilecek Maddeler
Kullanma Alanı
Tüm ürünler, kısmen veya tamamen şeker yerine
Reçel, geleneksel reçel, ekstra geleneksel reçel ve
geleneksel marmelat
Turunçgil dışında diğer meyvelerin kullanıldığı reçel,
ekstra reçel, geleneksel reçel, ekstra geleneksel reçel, jöle
ve ekstra jöle
Sadece kuşburnu, çilek, ahududu, bektaşi üzümü, frenk
üzümü, erik, ravent ve gül taç yaprağından üretilen reçel,
ekstra reçel, geleneksel reçel ve ekstra geleneksel reçel
Sadece çilek, ahududu, bektaşi üzümü, frenk üzümü, erik,
gül taç yaprağından üretilen reçel, jöle, geleneksel reçel ve
ekstra geleneksel reçel

Turunçgillerin esansiyel
Marmelat, geleneksel marmelat ve jöle-marmelat
yağları
Köpüklenmeyi önleyici ajan
olarak kullanılan yenilebilir
Tüm ürünler
bitkisel ve hayvansal
kaynaklı yağlar
Pektin
Tüm ürünler
Reçel, ekstra reçel, jöle, ekstra jöle, geleneksel reçel ve
Turunçgil kabuğu
ekstra geleneksel reçel
Itır (Pelargonium
Ayvadan yapılmış reçel, ekstra reçel, jöle, ekstra jöle,
odaratissimum) yaprakları
geleneksel reçel ve ekstra geleneksel reçel
Cin, şarap ve likör şarabı,
fındık, aromatik bitkiler,
Tüm ürünler
baharatlar, vanilya ve
vanilya ekstraktları
Vanilin
Tüm ürünler

EK - 2
Hammaddelerin İşlenme Esasları
a) Meyve, meyve pulpu, meyve püresi ve meyvenin sulu ekstraktları:
1) Isıtma, soğutma veya dondurma,
2) Dondurarak kurutma,
3) Teknik olarak mümkün olabildiğince konsantre etme işlemlerine tabi tutulabilir.
4) Ekstra ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde sülfürdioksit ve tuzları
kullanılamaz. Diğer ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde, sülfürdioksit (E 220) ve
tuzları (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 ve E 227) Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve
Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddeleri Tebliğinde belirtilen limitler dahilinde üretimde
yardımcı olarak kullanılabilir.
b) Reçel yapımında kullanılan kayısı ve erikler, dondurarak kurutmanın yanı sıra diğer
kurutma metotları ile de kurutulabilir.
c) Turunçgil kabukları tuzlu suda saklanabilir."
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARDA
VETERİNER İLAÇLARI MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞNO: 2007/17)
MADDE 1 – 28/4/2002 tarihli ve 24739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda
Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği"
nin 5 inci maddesinin eki Ek-I "Maksimum Kalıntı Limiti Belli Olan Farmakolojik Etkili
Maddeler" listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin eki Ek-II "Maksimum Kalıntı Limiti
Olmayan Farmakolojik Maddeler" listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin eki Ek-III "Veteriner İlaçlarında
Maksimum Kalıntı Limiti Geçici Olarak Belirlenen Farmakolojik Etkili Maddeler" listesi
ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 11 – Bu Tebliğ, 2377/90 EEC sayılı "Hayvansal Kökenli Gıdalarda
Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri" ile ilgili Komisyon Yönetmeliği ve bu
Yönetmelikte değişiklik yapan 2232/2004/EC, 75/2005/EC, 712/2005/EC, 869/2005/EC,
1148/2005/EC, 1299/2005/EC, 1356/2005/EC, 1518/2005/EC, 1911/2005/EC, 6/2006/EC,
205/2006/EC, 1055/2006/EC, 1231/2006/EC, 1451/2006/EC, 1729/2006/EC, 1805/2006/EC
ve 1831/2006/EC sayılı Komisyon Yönetmelikleri dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum
çerçevesinde hazırlanmıştır."
GEÇİCİ MADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri
üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ ile yapılan değişikliklere Tebliğ’in yayımı tarihinden
itibaren 6 ay içinde uymak zorundadır.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

[R.G. 9 Mart 2007 – 26457]
—— • ——

İlânlar
Adalet Bakanlığından :
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA
KARARI
Ticaret sicil numarası 215155 Oda sicil numarası 22/5403 olan ve Ankara Yenimahalle Gimat Toptancılar Sitesi 15.Blok No: 417/1 adresinde faaliyetini sürdüren
Zeykar Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 4735
sayılı Kamu İhale Kanununun 25 inci maddesinin ( f ) bendine aykırılık oluşturduğundan aynı
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince fiil ve davranışın özelliğine göre 1 ( bir )
yıl süreyle 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları İhalelerine
katılmaktan yasaklanmasına karar verilmiştir.
[R.G. 27 Şubat 2007 – 26447]
—— • ——
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA
KARARI
Ticaret sicil numarası 46-435 olan ve Kahramanmaraş Şazibey mahallesi Haller bölgesi
No: 19 adresinde faaliyetini sürdüren Çoban Ali Ticaret 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun
25 inci maddesinin ( f ) bendine aykırılık oluşturduğundan aynı Kanunun 26 ncı maddesinin
birinci fıkrası gereğince fiil ve davranışın özelliğine göre 1 ( bir ) yıl süreyle 4734 sayılı
Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları İhalelerine katılmaktan yasaklanmasına
karar verilmiştir.
[R.G. 27 Şubat 2007 – 26447]
—— • ——

Adalet Bakanlığından:
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İHALELERİNE KATILMAKTAN
YASAKLAMA KARARI
Ticaret ve Sanayi odası sicil numarası 03473 olan ve Tekirdağ Ertuğrul Mah..
Peştemalcı Cad. No: 34 adresinde faaliyetini sürdüren Birol Herk Vitamin Market, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca fiil ve davranışının
özelliğine göre (bir yıl) süreyle 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları
ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmiştir.
[R.G. 9 Mart 2007 – 26457]
—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Bayramiç Kadastro Mahkemesinin 2001/16 Esas, 2001/79 Karar sayılı dâva dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için kıyasen uygulanmasına ve
adı geçen Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
Bayramiç Kadastro Mahkemesinin 2001/19 Esas, 2001/81 Karar sayılı dâva dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için kıyasen uygulanmasına ve adı
geçen Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
[R.G. 2 Mart 2007 – 26450]
—— • ——

DÜZELTME
27/2/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak
yayımlanan,Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 19/1/2007 tarihli ve
E.No: 2005/1, K.No: 2007/1 sayılı Kararı’nda 227 nci sayfanın onüçüncü paragrafında
“kesinleşecektir.” şeklinde yer alan ibare, Yargıtay Başkanlığının 27/2/2007 tarihli ve
C.02.0.YBB.0.07/2007/ 381-291 sayılı yazısı üzerine, “kesilecektir.” olarak düzeltilmiştir.
[R.G. 28 Şubat 2007 – 26448]
—— • ——

ŞUBAT / 2 0 0 7

A) İSTİFA EDEN VEYA MESLEKTEN AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
1-

35153

Mustafa Hakkı ÇETİN

Mardin Hâkimi

21.02.2007

B) İSTEĞİ ÜZERİNE EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
123-

26118 Halil SAĞIR
23775 Şenol PEKER
20638 Yalçın KORAMAZ

Zonguldak Hâkimi
Erzurum Hâkimi
Mersin Hâkimi

05.02.2007
12.02.2007
21.02.2007

C) YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
1234-

27315
17113
20271
17933

Ali ORHAN
İsmail Uğur AKÇAOĞLU
Ali EROL
Hüseyin SEYREK

İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı

İzmir Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Edirne Cumhuriyet Savcısı
Yargıtay Onaltıncı Hukuk Dairesi Başkanı

01.02.2007
11.02.2007
14.02.2007
15.02.2007

5-

19134 Vahap GÜNEŞ

Kocaeli Hâkimi

17.02.2007

