T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENİ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
24 - 31 Aralık 2009

Yayımlandığı Tarih
01 Ocak 2010

Sayı
432

İÇİNDEKİLER
-

-

-

-

-

-

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 24.12.2009 Tarih ve 5942
Sayılı Kanun
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449)
Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair
Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 2009/15685 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı
(R.G. 29 Aralık 2009 – 27447)
İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 2009/15686 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 29 Aralık 2009 –
27447)
Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon,
Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik
Cihazlar İle Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya
Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2010 Yılı İçin
Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınmasına Dair
2009/15687 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 29 Aralık 2009 – 27447)
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve
Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulmasına
Dair 2009/15688 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 29 Aralık 2009 – 27447)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim
Vergisi Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve
Damga Vergisi Nispet ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Karar’ın
yürürlüğe konulması Hakkında 2009/15725 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449)
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve
2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair 2009/15712 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449 – 4. Mükerrer)
Adalet Bakanlığından Atama Kararı
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449)
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde

-

-

-

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449 – 7. Mükerrer)
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 25 Aralık 2009 – 27443)
Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 30 Aralık 2009 – 27448)
Adlî ve İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği
(R.G. 30 Aralık 2009 – 27448)
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 30 Aralık 2009 – 27448)
Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline,
Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449)
Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar
(R.G. 29 Aralık 2009 – 27447)
Yargıtay 21. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar
(R.G. 29 Aralık 2009 – 27447)
İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Sakarya/Türkiye Davası)
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
(R.G. 24 Aralık 2009 – 27442)
Rekabet Kurumu Başkanlığından 4054 Sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen 16 ncı
Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen Kadar Geçerli Olmak Üzere
Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2010/1)
(R.G. 25 Aralık 2009 – 27443)
Adalet Bakanlığından 2010 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
(R.G. 26 Aralık 2009 – 27444)
Maliye Bakanlığından Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)
(R.G. 29 Aralık 2009 – 27447)
Maliye Bakanlığından Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)
(R.G. 29 Aralık 2009 – 27447)
Maliye Bakanlığından Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri
No: 41)
(R.G. 29 Aralık 2009 – 27447)
Maliye Bakanlığından Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 273)
(R.G. 29 Aralık 2009 – 27447)
Maliye Bakanlığından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 393)
(R.G. 29 Aralık 2009 – 27447)
Gümrük Müsteşarlığından Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri
No: 76)
(R.G. 29 Aralık 2009 – 27447)
Devlet Bakanlığından Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk
Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve
Talimat
(R.G. 30 Aralık 2009 – 27448)
Maliye Bakanlığından Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2009-3)
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449)
Maliye Bakanlığından Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 34
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449)
Maliye Bakanlığından Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449)
Maliye Bakanlığından Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449)

-

-

Maliye Bakanlığından Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Kararı
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449)
Dış Ticaret Müsteşarlığından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para
Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Değerlerinin
Duyurulmasına İlişkin Tebliğ
(R.G. 31 Aralık 2009
– 27449 – 2. Mükerrer)
Adalet Bakanlığından Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen
Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2010 Yılı Tarifesi
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449 – 5. Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 35
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449 – 5. Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 325)
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449 – 5. Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal
Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449 – 5. Mükerrer)
Sermaye Piyasası Kurulundan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VI, No: 26)
(R.G. 31 Aralık 2009 – 27449 – 5. Mükerrer)
Mesleki Yeterlilik Kurumundan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
(R.G. 28 Aralık 2009 – 27446)
Adalet Bakanlığından İlân
(R.G. 25 Aralık 2009 – 27443)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânları
(R.G. 26 Aralık 2009 – 27444)
Adalet Bakanlığından Düzeltme İlânı
(R.G. 30 Aralık 2009 – 27448)
2009 Aralık Ayında İstifa Eden, Meslekten Ayrılan veya İsteği Üzerine ve
Yaş Haddinden Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcılara Ait Liste

Kanunlar
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5942
Kabul Tarihi: 24/12/2009
MADDE 1 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4/6/2008
tarihli ve 5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin başlığı ile (d) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Araçların satış, devir ve tescili ile bu işlemlerle ilgili yetki ve sorumluluk:”
“d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış ve devri yapılacak araçtan
dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para
cezası borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı

herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil
belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılır. Noterler tarafından
yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir.
Satış ve devir işlemi, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil
kuruluşu ile vergi dairesine bildirilir. Bu bildirimle birlikte alıcı adına trafik tescil işlemi
gerçekleşmiş sayılır. Satış ve devir tarihi itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanunu hükümleri uyarınca eski malikin vergi mükellefiyeti sona erer, yeni malikin vergi
mükellefiyeti başlar.
Yapılan satış ve devir işlemi üzerine noterler tarafından yeni malik adına bir ay süreyle
geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlenir.
197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan sorumluluk hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, anılan maddede ve bu bentte yer alan isteme ve bildirmeleri elektronik ortamda
yaptırmaya ve bu konuda yükümlülük getirmeye, elektronik bildirmelere ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkili olup, bu
kurumlar satış, devir ve tescile ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli elektronik veri
akışını sağlarlar. Satış ve devir işlemlerini yapanlar, bu işlemler sırasında edindikleri bilgileri
ifşa ettikleri takdirde Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi uyarınca cezalandırılırlar.
Satış ve devir işlemlerinin bildiriminden itibaren bir aylık süre içerisinde ilgili trafik
tescil kuruluşu veya Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü kamu kurum veya
kuruluşları tarafından yeni malik adına tescil belgesi düzenlenerek elden veya posta
aracılığıyla teslim edilir. Tescil belgesinin bir ay içerisinde teslim edilememesi halinde yeni
malike sorumluluk yüklenemez.
Bu bentte düzenlenen satış ve devir işlemleri her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin
düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve değerli kağıt bedellerinden istisnadır. Trafik tescil
kuruluşunda yeni malik adına yapılacak tescil nedeniyle düzenlenmesi gereken değerli
kağıtların bedelleri, satış ve devir esnasında noterler tarafından tahsil edilir ve 1512 sayılı
Noterlik Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca beyan edilerek ödenir. Bu bentte yer alan
işlemler sebebiyle noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmez.
1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış
ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında toplam 20 Türk Lirası maktu ücret alınır. Söz
konusu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan ücret
tutarının o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanır.
Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi
dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları
tarafından satışı yapılan araçların satış tutanağının bir örneği aracın kayıtlı olduğu trafik tescil
kuruluşlarına üç işgünü içerisinde gönderilir. Aracı satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri
sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almak
zorundadırlar. Alıcıların tescil belgesi almak için süresinde başvurmamaları halinde bu
araçları alıcıları adına re’sen kayıt ve tescil ettirmeye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye İçişleri ve Maliye
Bakanlıkları yetkilidir.
e) Araç satın alıp, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine
uymayanlar ile (d) bendinin sekizinci paragrafı hükümlerine göre bir ay içerisinde tescil
belgesi almayan alıcılara 130 Türk Lirası, (d) bendi hükümlerine uymayan noterlere ise her
bir işlem için 1.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan
araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.”
MADDE 2 – 30/7/2008 tarihli ve 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2009” ibaresi “1/5/2010” olarak
değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 – 1/5/2010 tarihine kadar uygulanmak üzere 2918 sayılı Kanunun
5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (d) bendinin değişiklik öncesi hükümlerine

göre noterlerde yapılan satış ve devir işlemleri her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin
düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve değerli kağıt bedellerinden istisnadır. Bu tarihe kadar,
1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve
devre ilişkin her türlü işlem karşılığında toplam 20 Türk Lirası maktu ücret alınır.
MADDE 3 – Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesiyle değiştirilen 2918 sayılı Kanunun 5766 sayılı Kanunla değişik 20
nci maddesinin (d) bendinin dördüncü paragrafı hariç diğer hükümleri 1/5/2010 tarihinde,
b) Geçici 1 inci maddesi 1/1/2010 tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
30/12/2009
[R.G. 31 Aralık 2009 – 27449]
—— • ——

Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı : 2009/15685
Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar”ın
yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/12/2009 tarihli ve 1012 sayılı yazısı üzerine,
4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK
B. ARINÇ
B. ARINÇ
M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.
Devlet Bakanı
H. YAZICI
F. N. ÖZAK
M. Z. ÇAĞLAYAN
F. ÇELİK
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
S. A. KAVAF
S. A. KAVAF
C. YILMAZ
S. ERGİN
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL
Ö. DİNÇER
M. AYDIN
M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanıİçişleri Bakanı V. Dışişleri Bakanı V.
Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU
M. DEMİR
R. AKDAĞ
B. YILDIRIM
Milli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskân BakanıSağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
Ö. DİNÇER
N. ERGÜN
T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY
B. YILDIRIM
Kültür ve Turizm Bakanı
Çevre ve Orman Bakanı V.
BAZI MALLARA UYGULANACAK TÜTÜN FONU TUTARLARININ
BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1 – (1) 25/12/2008 tarihli ve 2008/14483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda
belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallardan alınan tütün fonu
tutarı 0 (sıfır) TL olarak belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO
2402

Mal İsmi
Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,
uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar:
2402.10
Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
2402.10.00.00.11
Tütün içeren purolar
2402.10.00.00.12
Uçları açık purolar
2402.10.00.00.19
Sigarillolar
2402.20
Tütün içeren sigaralar:
2402.20.10.00.00
Karanfil içerenler
Diğerleri
2402.20.90.00.12
Ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul sigaralar
2402.20.90.00.18
Diğer tütünlerden mamul sigaralar
2402.90.00.00.00
Diğerleri
2403
Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
"homojenize"veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa
ve salçaları:
2403.10
İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine maddeleri
içersin içermesin):
Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda
2403.10.10.00.11
Pipo tütünleri
2403.10.10.00.12
Sigaralık tütünler
2403.10.10.00.19
Diğerleri
Diğerleri
2403.10.90.00.11
Pipo tütünleri
2403.10.90.00.12
Sigaralık tütünler
2403.10.90.00.19
Diğerleri
Diğerleri:
2403.91.00.00.00
"Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün
2403.99
Diğerleri:
2403.99.10.00.00
Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün
2403.99.90.00.00
Diğerleri
MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilenler dışındaki, yabancı tütün ile
yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı
tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden 3000 $/ton fon alınır.
MADDE 3 – (1) 30/7/1988 tarihli ve 88/13208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (1) Bu Karar 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 29 Aralık 2009 – 27447]
—— • ——

Karar Sayısı : 2009/15686

Ekli “İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar”ın yürürlüğe konulması, Yüksek Planlama Kurulunun 14/12/2009 tarihli ve 2009/39
sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933
sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474
sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ
KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM
VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1 – 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan "İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet
ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar"ın 8 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin süreleri azami 24 aydır.”
MADDE 2 – Aynı Kararın 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi ise
24 aydır. Ayrıca ilgili firma tarafından, taahhüt edilen ihracatın bu Karara istinaden
Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğde belirtilen oranda gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla,
krediye ilişkin taahhüt süresi krediyi kullandıran kuruluş tarafından 6 ay uzatılır.”
MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
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Karar Sayısı : 2009/15687
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz
televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan
radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2010 yılı
için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcılığının 16/12/2009 tarihli ve 15668 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2009
tarihinde kararlaştırılmıştır.
21/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15687 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
CİHAZ CİNSİ;
1. Renkli Televizyonlar
•51 Ekrana kadar (51 dahil)...............................................................................55 AVRO
•51 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil)..................................................................85 AVRO
•67 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil)................................................................100 AVRO
•85 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil)............................................................120 AVRO
•116 Ekrandan yukarı......................................................................................150 AVRO

•Oto Televizyonu..............................................................................................85 AVRO
2. Siyah/Beyaz Televizyonlar
•51 Ekrana kadar (51 dahil).......................................................................25 AVRO
•51 Ekrandan yukarı..................................................................................30 AVRO
• Oto Televizyonu..............................................................................................30 AVRO
3. Radyolar
• Cep tipi radyo alıcıları....................................................................................10 AVRO
• Saatli radyo ve radyolu saatler, radyolu cep telefonları, bir müzik aleti
(elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar,
ışıldaklar ve radyolu vantilatörler......................................................................10 AVRO
•.............................................................................................................Oto radyo alıcıları 15
AVRO
•.................................................................................................Taşınabilir radyo alıcıları 25
AVRO
•........................................Rack tipi birleşik cihazlardan (TÜNER) radyo alıcı kartları... 180
AVRO
4.Videolar, video kameralar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme Özelliği olanlar)
.........................................................................................................................180 AVRO
5...................................................................................Televizyon Uydu Alıcı Cihazları
•Tek Kanallı......................................................................................................30 AVRO
•Çok Kanallı......................................................................................................70 AVRO
6. Birleşik Cihazlar (Kombine)
a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar
•............................................................................................................Televizyon-Radyo 95
AVRO
•...................................................................................................Televizyon-Radyo-Teyp 130
AVRO
•.............................................................................................................Televizyon-Video 195
AVRO
• Televizyon-Radyo-Video..............................................................................215 AVRO
b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar
• Cep tipi radyo kasetçalar (radyo -Walkman)..................................................10 AVRO
•.........................................................................................Taşınabilir (pilli) radyo-pikap 35
AVRO
•.................................................................................Taşınabilir (pilli) radyo -kasetçalar 35
AVRO
•....................................................................................................Oto Radyo - Kasetçalar 35
AVRO
•..........................................................................................Oto Radyo-Kompakdiskçalar 45
AVRO
•.....................................................................Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar 45
AVRO
•.............................................................................................................Radyo-Kasetçalar 50
AVRO
•Radyo-Kompakdiskçalar.................................................................................70 AVRO
•Radyo-Pikap....................................................................................................70 AVRO
•..................................................................................................Radyo-Kasetçalar-Pikap 140
AVRO
•.....................................................................Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar 180
AVRO
•...............................................................................Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar 180
AVRO

7. Tüner Kartları
•................................................................................................................FM Tüner kartı 10
AVRO
•.................................................................................................................TV Tüner kartı 15
AVRO
8. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayınını almaya
yarayan her türlü cihazlar...........................................................................180 AVRO
[R.G. 29 Aralık 2009 – 27447]
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Karar Sayısı : 2009/15688
Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve
Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve
Köyişleri Bakanlığının 21/12/2009 tarihli ve 536 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım
Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK
RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ
ORANLARINA İLİŞKİN KARAR
Havuz tarafından teminat altına alınacak ürünler ve riskler
MADDE 1 – (1) Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın,
heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen
meyveler için yukarıda belirtilen risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski;
ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine
kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu
tarafından teminat altına alınır.
(2) Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt
çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ilgili genel şartlar,
teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Örtü
Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin; mevcut arazi, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak,
Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
(3) Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde
yetiştirilen kümes hayvanları ile Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, soy kütüğü, önsoy
kütüğü ve Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) kayıtlı olan süt hayvanı sığırlar için ölüm riski;
ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve süt
sığırlarına ait yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından
teminat altına alınır.
(4) Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski; ilgili genel şartlar,
teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su
Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı işletmelerin; mevcut işletme ve su ürünleri yetiştiricilik
bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
(5) Risk incelemesi sonucunda, Havuz tarafından sigortalanması uygun görülmeyen
ürün ve riskler sigorta edilmez.
(6) Havuz tarafından sigorta edilmeyen ürünler ve riskler ile; ilgili genel şartlar, teknik
şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, 5363 sayılı Tarım
Sigortaları Kanununun 17 nci maddesindeki uygulama yılında yer alan riskler arasında
sayılmaz.
Prim desteği

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2010 yılında, sigorta
priminin % 50'si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden
aktarılarak karşılanır.
Cezai hükümler
MADDE 3 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri
alınır. Haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(2) 5363 sayılı Kanunla belirlenen sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata
sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen
üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Karar 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
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Karar Sayısı : 2009/15725
Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları,
maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile harçlar ve damga vergisi nispet ve tutarlarının
belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2009
tarihli ve 1058 sayılı yazısı üzerine, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu,
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 492 sayılı Harçlar Kanununun
mükerrer 138 inci, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci, 12 nci ve geçici 6
ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK
B. ARINÇ
A. BABACAN
M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bakanı
H. YAZICI
Devlet Bakanı

F. N. ÖZAK
Devlet Bakanı

E. GÜNAY
Devlet Bakanı V.

F. ÇELİK
Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ
Devlet Bakanı

S. A. KAVAF
Devlet Bakanı

A. BABACAN
Devlet Bakanı V.

S. ERGİN
Adalet Bakanı

B. ATALAY
İçişleri Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

M. V. GÖNÜL
Milli Savunma Bakanı

N. ÇUBUKÇU
M. DEMİR
R. AKDAĞ
Milli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER
Ö. DİNÇER
N. ERGÜN
T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. BakanıSanayi ve Ticaret BakanıEnerji
Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı

ve

V. EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı

29/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15725 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1- (1) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I)
sayılı tarife ile 6 ncı maddesindeki (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010
yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları % 3,3 oranında
artırılarak tespit edilmiştir.
MADDE 2- (1) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan
kâğıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil
olmak üzere maktu vergi tutarları % 10 oranında artırılmıştır.
MADDE 3- (1) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2009 yılında
uygulanan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar
(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 oranında
artırılmıştır.
MADDE 4- (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;
a) (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan aşağıdaki malların maktu vergi
tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
Vergi
Tutarı
(TL)

Birimi

0

Kilogram

0

Litre

1,8500

Litre

2710.11.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

Litre

2710.11.45.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

Litre

G.T.İ.P. NO
2710.11.11.00.00

Mal İsmi
(Hafif yağlar ve müstahzarları)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
(Yalnız nafta)

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

2710.11.41.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
Oktanı (RON) 95'ten az olanlar
(Kurşunsuz normal benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.19

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Diğerleri

1,8915

Litre

2710.11.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,0135

Litre

2710.11.49.00.19

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri

2,0135

Litre

1,8800

Litre

1,8800

Litre

2710.11.51.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98'den az olanlar
(Kurşunlu normal benzin)
(Kurşunlu süper benzin)

2710.11.59.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
(Kurşunlu süper benzin)

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

2710.19.41.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
Motorin

1,3045

Litre

2710.19.41.00.18

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
Diğerleri

1,3045

Litre

2710.19.45.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat
% 0,2'yi geçmeyenler)
Motorin

1,2345

Litre

2710.19.45.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat
% 0,2'yi geçmeyenler)
Kırsal Motorin

1,2345

Litre

2710.19.45.00.18

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat
% 0,2'yi geçmeyenler)
Diğerleri

1,2345

Litre

2710.19.49.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
Motorin

1,2345

Litre

2710.19.49.00.13

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
Deniz motorini (DMX)

1,2345

Litre

2710.19.49.00.14

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
Deniz motorini (DMA)

1,2345

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,2345

Litre

2710.19.49.00.16

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
Deniz motorini (DMC)

1,2345

Litre

2710.19.49.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
Diğerleri

1,2345

Litre

2710.19.61.00.11

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)
Fuel oil 3

0,2370

Kilogram

2710.19.61.00.19

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)
Diğerleri

0,2370

Kilogram

2710.19.63.00.11

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi
geçmeyenler)
Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

0,4760

Kilogram

2710.19.63.00.19

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi
geçmeyenler)
Diğerleri

0,4760

Kilogram

2710.19.65.00.11

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat %
2,8'i geçmeyenler )
Fuel oil 5

0,2240

Kilogram

2710.19.65.00.19

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat %
2,8'i geçmeyenler )
Diğerleri

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.11

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Fuel oil 6

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.12

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.13

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.14

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.15

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.16

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.17

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.18

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.21

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.22

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.23

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

Kilogram

2710.19.69.00.99

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
Diğerleri

0,2240

Kilogram

0

Kilogram

27.11

2711.11.00.00.00

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11;
2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12
hariç)
(Sıvılaştırılmış)
Doğal gaz
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Diğerleri

0,0230

Standart
M³
Standart
M³

2711.12

(Sıvılaştırılmış)
Propan

1,2100

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış)
Bütan

1,2100

Kilogram

2711.19.00.00.11

2711.21.00.00.00

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar
(Otogaz)
Diğerleri

1,2780
1,2100

Kilogram
Kilogram

(Gaz halinde)
Doğal gaz
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Diğerleri

0,0230

Standart
M³
Standart
M³

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde)
Propan

1,2100

Kilogram

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde)
Bütan

1,2100

Kilogram

2713.11.00.00.00

(Petrol koku)
Kalsine edilmemiş

0

Kilogram

2713.12.00.00.00

(Petrol koku)
Kalsine edilmiş

0

Kilogram

2713.20.00.00.19

(Petrol bitümeni)
Diğerleri

0

Kilogram

0

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde
edilen yağların diğer kalıntıları
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus
olanlar hariç)

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

0,9100

Litre

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

0,9100

Litre

Vergi
Tutarı
(TL)

Birimi

2,0135

Kilogram

2,0135
2,0135

Kilogram
Kilogram

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO
2707.10

Mal İsmi
Benzol (Benzen)

2707.20

Toluol (Toluen)

2707.50.90.00.11

Solvent nafta
(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00

White spirit

2,0135

Kilogram

2710.11.25.00.00

Diğerleri

2,0135

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler
(Çözücüler) (Petrol eteri)

2,0135

Kilogram

2710.11.90.00.19

Diğerleri
(Petrol eteri)

2,0135

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri
(Petrol eteri)

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,0135

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,0135

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,0135

Kilogram

2902.30.00.00.00
2909.19.90.00.13

Toluen (Toluol)
Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,0135
2,0135

Kilogram
Kilogram

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

1,0560

Kilogram

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden
başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak
olanlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin
yağlama yağları
2710.19.83.00.00
2710.19.85.00.00
2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma
yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

1,0560

Kilogram

2710.19.99.00.21

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle oil

1,0560

Kilogram

2710.19.99.00.22

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Light neutral

1,0560

Kilogram

2710.19.99.00.23

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Heavy neutral

1,0560

Kilogram

2710.19.99.00.24

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Bright stock

1,0560

Kilogram

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğerleri
(Yalnız baz yağlar)

1,0560

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,7605

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,7605

Litre

0,3000

Kilogram

0,3000

Kilogram

0,3000

Kilogram

0,3000

Kilogram

0,3000

Kilogram

0,3000

Kilogram

3403.11.00.00.00

3403.19.10.00.00

3403.19.91.00.00

3403.19.99.00.00
3403.91.00.00.00

3403.99.10.00.00

3403.99.90.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post
ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine
mahsus müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık
itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya
bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
(Yağlama müstahzarları)
Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan
müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post
ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine
mahsus müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan
müstahzarlar
(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen

0,3000

Kilogram

3811.21.00.10.00

yağları içerenler)
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla
kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar
katkılar

2,0135

Kilogram

3811.29.00.10.00

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen
yağları içermeyenler)
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla
kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar
katkılar

2,0135

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

2,0135

Kilogram

3814.00.90

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik
çıkarmada kullanılan müstahzarlar
Diğerleri

0,0650

Kilogram

0,0650

Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)
3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma
çözücüler ve incelticiler

b) (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan aşağıdaki malların vergi
oranları ve asgari maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
Vergi Oranı
(%)

Asgari Maktu
Vergi Tutarı
(TL/Lt)

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2202.10.00.00.13.

Kolalı Gazozlar

2203.00
22.04

Malttan üretilen biralar
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş
şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09
pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30
diğer üzüm şıraları hariç)
Köpüklü şaraplar
Vermut ve diğer taze üzüm şarapları
(bitkiler veya kokulu maddelerle
aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00,
2205.10.90.00.12 hariç)

63
0

0,35
1,95

0
0

12,4
17

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya
daha az olanlar

0

13,5

2204.10
22.05

2205.10.10.00.00

25

2206.00

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma
şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi),
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan fermente edilmiş içkilerin
karışımları ve fermente edilmiş içkilerle
alkolsüz içkilerin karışımları

0

1,95

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den
fazla olanlar

0

66

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir
(denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım
yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir
(denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

66

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den
az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil
alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü
içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi
hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir
(denatüre) edilmemiş etil alkol hariç,
(2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve
2208.90 hariç)]

0

66

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin
damıtılması yolu ile elde edilen alkollü
içkiler

0

55

2208.50

Cin ve Geneva

0

44

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00
hariç)
Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda
olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle
% 45.4'den fazla olanlar)

0

44

0

66

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
(Alkol derecesi hacim itibariyle
% 45.4'den fazla olanlar)
Likörler
Diğerleri (2208.90.48.00.11,
2208.90.71.00.11 hariç)

0

66

0
0

60,5
66

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda
olanlar)

0

39,6

2208.60.91.00.00

2208.60.99.00.00
2208.70
2208.90
2208.90.48.00.11

2208.90.71.00.11

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda
olanlar)

0

39,6

(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.00 Tütün içeren purolar, uçları açık
purolar ve sigarillolar

30

0,1325

2402.20

63

0,1325

30

0,1325

63

0,1325

63

0,1325

2403.10.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı
geçmeyen ambalajlarda)

63

0,0342

2403.10.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı
geçen ambalajlarda)
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

0,0342

63

0,1325

Tütün içeren sigaralar

2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen
maddelerden yapılmış purolar, uçları
açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden
yapılmış purolar, uçları açık purolar
ve sigarillolar
-Tütün yerine geçen maddelerden
yapılmış sigaralar
2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda
tütün yerine geçen maddeleri içersin
içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19
hariç)

MADDE 5- (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 6 ncı maddesinde
40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar, 50 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
MADDE 6- (1) Bu Kararın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/1/2010 tarihinde, diğer
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 31 Aralık 2009 – 27449]
—— • ——

Karar Sayısı : 2009/15712
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki
Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının

9/12/2009 tarihli ve 12286 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 17/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK
B. ARINÇ
A. BABACAN
M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bakanı
H. YAZICI
Devlet Bakanı

F. N. ÖZAK
Devlet Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN
Devlet Bakanı

F. ÇELİK
Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ
Devlet Bakanı

S. A. KAVAF
Devlet Bakanı

C. YILMAZ
Devlet Bakanı

S. ERGİN
Adalet Bakanı

B. ATALAY
İçişleri Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

M. V. GÖNÜL
Milli Savunma Bakanı

N. ÇUBUKÇU
M. DEMİR
R. AKDAĞ
Milli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER
Ö. DİNÇER
N. ERGÜN
T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. BakanıSanayi ve Ticaret BakanıEnerji
Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı

ve

T. YILDIZ
Çevre ve Orman Bakanı V.

17/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15712 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 25 – 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal
Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu
Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ve
tedavi giderleri Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerden karşılanan
kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan tedavi hizmetleri
karşılığı tutarlardan, Sağlık Bakanlığı ile geri ödeme kurumları arasında sağlanan mutabakat
gereği tespit olunan aylık ödeme tutarını aşan kısmına isabet eden hizmet bedelleri oranında,
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden 2009
yılı için muaftır.”
MADDE 2 – Bu Karara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından müştereken belirlenir.
MADDE 3 – Bu Karar, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 31 Aralık 2009 – 27449 – 4. Mükerrer]

—— • ——

Atama Kararı
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2009/11470
1 – Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hamdi TUTKUN’un atanması,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu
Kanununun 26 ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
30/12/2009
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Sadullah ERGİN
Başbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 31 Aralık 2009 – 27449]
—— • ——

Yönetmelikler
Karar Sayısı : 2009/15655
Ekli “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının
16/11/2009 tarihli ve 21336 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
210 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK
B. ARINÇ
A. BABACAN
M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet
Bakanı
H. YAZICI
F. N. ÖZAK
E. GÜNAY
F. ÇELİK
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
E. BAĞIŞ
H. YAZICI
C. YILMAZ
S. ERGİN
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
F. ÇELİK
B. ATALAY
A. DAVUTOĞLU
M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı V.İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU
M. DEMİR
R. AKDAĞ
B. YILDIRIM
Milli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskân BakanıSağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
Ö. DİNÇER
T. YILDIZ
T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY
V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Sendika yöneticisi kamu görevlilerinin hastane sevk işlemleri
Ek Madde 3 – 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izinli sayılanlar, yurt içindeki sağlık kurum
ve kuruluşlarına, hasta yollama kağıdı olmaksızın müracaat edebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1
2
3
4
5
6
7
8

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
11/8/1973
14622
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî
Gazete'lerin
Tarihi
Sayısı
29/6/1975
15280
18/3/1983
17991
11/8/1999
23783
15/6/2001
24433
29/8/2002
24861
17/4/2003
25082
26/9/2006
26301
20/7/2007
26588
[R.G. 31 Aralık 2009 – 27449 – 7. Mükerrer]
—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkranın”
ibaresinden sonra gelmek üzere “(c),” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin on beşinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “A,F,G ve H türleri” ibaresi “A türü” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci
cümlesinde yer alan “Ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “D4 yetki belgesi sahipleri ile”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “K
türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler 31/12/2009 tarihine” ibaresi “K türü yetki belgesi sahibi
tüzel kişiler yetki belgelerinin ilk yenileme tarihine” şeklinde; beşinci fıkrasında yer alan “24

üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi” ibaresi “24 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (d) bendi” şeklinde ve on birinci fıkrasında yer alan “31/12/2009” ibaresi
“30/9/2010” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının
sonlarına “1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise %93 oranında indirim uygulanır.”
cümlesi eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra
eklenmiştir.
“(3) B veya D türü yetki belgelerinden ikisine (B1+B2 veya D1+D2) birlikte sahip olan
gerçek veya tüzel kişilerin sadece B2 veya D2 yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin 13 üncü
maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı 30/6/2010 tarihine kadar aranmaz.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
11/6/2009
27255
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
21/8/2009
27326
[R.G. 25 Aralık 2009 – 27443]
—— • ——

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/10/2004 tarihli ve 25607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde geçen “adlî, idarî ve
askerî yargıya mensup hâkim ve savcıların” ibaresi “askerî hâkimlerin” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Adlî ve idarî yargı hâkim
ve savcılarından,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e)
bentlerinde yer alan “Hâkim ve savcılar” ibareleri “Askerî hâkimler” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.
[R.G. 30 Aralık 2009 – 27448]
—— • ——

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:
ADLÎ VE İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI MESLEK İÇİ
EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi tarafından
düzenlenen meslek içi eğitime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,
ç) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,
d) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,
e) Hâkim ve Savcı: 2802 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımı yapılan adlî ve idarî
yargı hâkim ve savcılarını,
f) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Meslek İçi Eğitimin Hedef ve İlkeleri
Meslek içi eğitimin hedefleri
MADDE 5 – (1) Meslek içi eğitimin hedefleri şunlardır:
a) Mesleki bilgi, beceri, birikim ve yeterlilik düzeyini artırmak suretiyle mesleki
gelişmelerinin sağlanması,
b) İnsan haklarına ve hukuka uygun adil ve hızlı bir yargılama yapabilme becerisinin
geliştirilmesi,
c) Ülkemizde ve dünyada meydana gelen ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik
değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek doğru ve hızlı algılama, anlama ve duruma
uygun öncül düşünce üretme becerilerinin kazandırılması,
ç) Evrensel hukuk anlayışının içselleştirilmesi,
d) Mevzuatta meydana gelen değişim ve gelişmelerin aktarılması, uygulamaya
yansıtılması ve uygulamada birliğin gerçekleştirilmesi,
e) Meslek etiği bilincinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi.
Meslek içi eğitimin ilkeleri
MADDE 6 – (1) Meslek içi eğitimde belirtilen hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak
ilkeler şunlardır:
a) Katılımcılar arasında fırsat eşitliğinin gözetilmesi,
b) İhtiyaç duyulan alanlarda eğitime öncelik verilmesi,
c) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araçgereç ve eğitici sağlanması,
ç) Eğitimin etkililik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,
d) Eğitim yapılacak ortamların eğitimin gereklerine göre donatılması,
e) Eğitim programı ve faaliyetlerinin hâkim ve savcıların yargısal görevlerini
aksatmayacak şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi,
f) Eğitimin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi amacıyla eğitimin
sonunda ölçme ve değerlendirme yapılması,
g) Görev ve yetki değişikliklerinde karşılaşılacak sorunlara ilişkin uyum eğitiminin
verilmesi,
ğ) Gerektiğinde adalet ve hukuk dışındaki diğer uzmanlık alanlarından ve uzmanlardan
yararlanılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması
Eğitim planlarının hazırlanması
MADDE 7 – (1) Eğitim planları, aşağıda belirtilen usule göre olmak üzere Akademi ve
Bakanlığın yapacağı işbirliği sonucunda hazırlanır.
(2) Akademi, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planlarını hazırlama sürecinde
23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununda belirtilen ve Akademi
tarafından görüş alınmasına ihtiyaç duyulan kurum, kuruluş veya kurulların görüş ve
önerilerini alır.
(3) Akademi ve Bakanlık gerektiğinde hâkim ve savcılarla mülakat, anket veya diğer
araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanmak suretiyle eğitime yönelik ihtiyaç analizleri
yapar veya yaptırabilir.
(4) Hazırlanan eğitim plan taslakları Ocak ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bu taslak
üzerinde gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra Bakanlık, değişiklik ve eklemeleri içeren
taleplerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşünü alarak, her yıl Şubat ayı
sonuna kadar Akademiye gönderir.
(5) Bakanlıktan gelen görüş, öneri ve talepler değerlendirilir ve oluşturulan eğitim planı
Akademi Genel Kuruluna sunulmak üzere Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Eğitim planının uygulanması
MADDE 8 – (1) Genel Kurul tarafından kabul edilen eğitim planı Bakanlığa gönderilir
ve ayrıca Bakanlık ve Akademinin internet sitesinde duyurulur.
(2) Eğitimlere katılacak hâkim ve savcıların bilgilerini içeren liste program tarihinden
en az bir ay önce Bakanlık tarafından Akademiye gönderilir.
(3) 7 nci maddeye göre belirlenen konular, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı
çerçevesinde, durum ve koşulların ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre Bakanlığın talebi üzerine
veya Akademi tarafından değiştirilebilir, ertelenebilir, iptal edilebilir veya bunlara ek mali
külfet getirmemek kaydıyla eklemeler yapılabilir. Bu durumlarda ilgililere derhal bildirimde
bulunulur.
Eğitim yeri
MADDE 9 – (1) Meslek içi eğitim programları Eğitim Merkezinde yapılır. Ancak
durum ve koşulların gerektirdiği hallerde Eğitim Merkezi tarafından farklı yerlerde de
yaptırılabilir.
İşbirliği ve eğitim
MADDE 10 – (1) Eğitim programları, eğitimin konusu ve amacına göre gerektiğinde
ilgili kurum, kuruluş veya kurullar ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapılmak suretiyle
düzenlenebilir.
Öğretim elemanları
MADDE 11 – (1) Akademide;
a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi
hükümlerine göre geçici olarak görevlendirilen öğretim elemanları,
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddelerinde yer alan hükümlere göre sözleşmeli
olarak çalıştırılan öğretim elemanları,
c) Yetkili kurum, kuruluş veya kurullarınca uygun görülen Yargıtay, Danıştay, Askeri
Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri,
ç) Meslekte fiilen on yılını tamamlamış; adlî idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları,
avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler
meslek içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Eğitime katılanlar, eğitim süresi içinde Akademi tarafından
belirlenen kurallara uymak zorundadırlar.
(2) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca haklı bir özrü bulunmaksızın eğitime
katılmayanlar ile belirlenen kurallara uymayanlar Bakanlığa bildirilir.
Eğitim sonunda belge verilmesi
MADDE 13 – (1) Katılımcılardan;
a) En az altmış saatlik bir eğitime tabi tutularak eğitim sonunda yapılan
değerlendirmede başarılı kabul edilenlere eğitim sertifikası,
b) Diğer eğitim faaliyetlerine katılanlara eğitime katılım belgesi
verilir.
(2) Birinci fıkraya göre verilen belgelerden bir örneği ilgilisine, bir örneği de ilgilinin
sicil dosyasına konulmak üzere Bakanlığa gönderilir. Söz konusu belgelerin düzenlenmesinde
programın içeriğine uygun değişiklik veya eklemeler Başkanlıkça yapılabilir.
Eğitim ücreti
MADDE 14 – (1) 8/10/2004 tarihli ve 25607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Adalet Akademisinin Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak belirlenen eğitim ücretleri Bakanlık tarafından Akademice
bildirilen banka hesabına yatırılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
yürütür.
[R.G. 30 Aralık 2009 – 27448]
—— • ——

İçişleri Bakanlığından:
DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
[R.G. 30 Aralık 2009 – 27448]
—— • ——

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARINDAN KORUMAYA YÖNELİK ÜRETİM
ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tütün
Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve
Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
birleşik uyarılar yerine 1/3/2010 tarihine kadar Ek-1 de tanımlanan ek uyarıların
uygulanmasına devam olunur. Kurum 1/3/2010 tarihinden önce birleşik uyarılara geçilmesine
izin verebilir. 1/3/2010 tarihinden önce üretilen ve birim paket ve grupman ambalajlarında
birleşik uyarılar bulunmayan tütün mamulleri en geç 30/6/2010 tarihine kadar piyasaya arz
edilebilir ve 31/l2/2010 tarihine kadar da piyasada bulunabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanı yürütür.
[R.G. 31 Aralık 2009 – 27449]
—— • ——

Yargıtay Kararları
Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2009/5240
Karar No
: 2009/10496
YARGITAY İLAMI
Davacı Ahmet Özler’e velayeten annesi Şerif Özler ile davalı Nüfus Müdürlüğü
arasındaki davada Ümraniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca
incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 12/8/2008 günlü ve 2008/154-340 sayılı kararın
yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/4/2009
gün ve Hukuk-2009/100868 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması
istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Mahkemece, davacı Ahmet Özler’in 17/11/1992 olan doğum tarihi 17/6/1994 olarak
düzeltilmişse de, adı geçen kişi nüfusa 30/11/1992 tarihinde kaydedilmiştir. Bir kişinin
doğmadan nüfusa kaydı söz konusu olamayacağından bu suretle bir düzeltme nüfus
kayıtlarında çelişki yaratacaktır.
Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında
çelişki yaratmamak ya da yaşamın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen
göstermek durumundadır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak
kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile
dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 19/11/2009 gününde
oybirliğiyle karar verildi.
[R.G. 29 Aralık 2009 – 27447]
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Yargıtay 21. Hukuk Dairesinden:
Esas No
: 2007/21990

Karar No

: 2008/15800

YARGITAY İLAMI
Mahkemesi : Karaman İcra Mahkemesi
Tarihi
: 14/9/2006
Numarası : 2005/7-2006/172
Davacı (3. Kişi)
: AYGÜN İNEKÇİOĞLU vek. Av. Sevim Sarı Öztürk
Davalı
: KARAMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın H.U.M.K.'nun 427/6. maddesi uyarınca kanun
yararına bozulması istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar
verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Havva
Aydınlı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği
düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
KARAR
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12/10/2007 tarih ve 2007/143438 sayılı Karaman
İcra Mahkemesinin temyiz edilmeksizin kesinleşen 14/9/2006 gün ve 2005/7 E. 2006/172 K.
sayılı kararının HUMK'nun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasına ilişkin
talebi incelendi.
Davacı 3. kişi tarafından Karaman İcra Müdürlüğüne karşı açılan davada; Boşandığı eşi
Ömer İnekçioğlu'nun borcundan dolayı Karaman İcra Müdürlüğü'nün 2002/3047 Esas sayılı
dosyası ile yürütülen icra takibi sırasında kendisine ait ev eşyalarının 18/1/2005 tarihinde
İİK'nun 97/a maddesi uygulanmak suretiyle haczedildiğini belirterek şikayet yoluyla icra
memurunun işleminin iptaline karar verilmesinin istendiği; Mahkemece söz konusu
uyuşmazlık istihkak davası olarak nitelendirilerek "İstihkak iddiasının Kabulü ile Karaman
İcra Müdürlüğü'nün 2002/3047 Esas sayılı takip dosyasında yapılan muhafaza ve hacze ilişkin
işlemin İİK'nun 97. ve devamı maddeleri gereğince kaldırılmasına" karar verildiği
görülmüştür.
Davacı 3. kişi haczedilen malların kendisine ait olduğunu ileri sürerek haciz işleminin
iptalini talep ettiğinden uyuşmazlığın istihkak davası olarak nitelendirilmesi doğrudur. Ancak
istihkak davasında asıl çekişme 3. kişi ile alacaklı arasında bulunduğundan takip alacaklısı
zorunlu olarak davalıdır. Davacı her ne kadar sadece İcra Müdürlüğünü davalı olarak
göstererek dava açmış ise de Mahkemece yapılması gereken takip alacaklısının davaya
katılımının sağlanması ve bu nedenle takip alacaklısına dava dilekçesi ve davetiye tebliğ
olunarak taraf teşkili sağlandıktan sonra yargılamaya devam edilip deliller toplandıktan sonra
oluşacak sonuca göre karar vermekten ibarettir.
Öte yandan 2004 sayılı İcra İflas Kanunun 4949 sayılı Yasa'nın 101. maddesi ile değişik
363. maddesi hükmüne göre alacak miktarı dikkate alınarak mahkemece verilen kararın kesin
olduğu belirtilmiş ise de istihkak davalarında alacak ve hacizli malların değerinden hangisi az
ise o miktar dava değerini oluşturduğundan takip konusu alacağın 598.035.714.250 TL
(598.035.71 YTL) olduğu hacizli malların değerinin ise 3.200.00 YTL olup 2006 yılında
verilen kararlar için İİK'nun 363. maddesi hükmüne göre temyizde kesinlik sınırının 3.12.00
YTL olarak uygulandığı gözetildiğinde gerek alacak gerekse hacizli malların değeri itibariyle
hükmün kesin olarak verilmesi de usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HUMK'nun 427/6. maddesi uyarınca
kanun yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle
BOZULMASINA, 14/10/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
[R.G. 29 Aralık 2009 – 27447]
—— • ——

İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

SAKARYA/Türkiye Davası*
Başvuru No:11912/04
Strazburg
20 Mayıs 2008
İKİNCİ DAİRE
USUL
Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (11912/04) no’lu davanın nedeni T.C. vatandaşı
Ali Sakarya’nın (başvuran) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 14 Şubat 2004 tarihinde
Temel İnsan Hakları ve Özgürlüklerini güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin (AİHS) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur.
Başvuran, Balıkesir Barosu avukatlarından F. İnal ve T. İnal tarafından temsil edilmektedir.
OLAYLAR
I. DAVANIN KOŞULLARI
Başvuran, 1950 doğumludur ve İzmir’de ikamet etmektedir.
5 Ocak 2000 tarihinde başvuran aracı ile durduğu sırada Balıkesir polisine ait bir polis otosu
başvuranın aracına çarpmıştır.
Başvuran tarafından açılan tazminat davasına ilişkin olarak, 17 Ekim 2001 tarihli bir karar ile
Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemesi, 5 Ocak 2000 tarihinden itibaren işlemeye başlayacak
gecikme faizi ile birlikte Devlet’i başvurana 823.300.000 TL1 maddi tazminat ödemeye
mahkum etmiştir.
14 Ocak 2003 tarihli bir karar ile Yargıtay sözkonusu kararı onamıştır.
25 Nisan 2003 tarihli bir kararla, Yargıtay, Savcılık tarafından yapılan karar düzeltme
başvurusunu reddetmiştir.
Ardından başvuran, 17 Ekim 2001’de icra takibi başlatmıştır.
11 Kasım 2003 tarihinde, İcra Dairesi, İçişleri Bakanlığının ödemeyi yapmasını istemiştir.
* Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.

1

Yaklaşık 433 Euro

10 Aralık 2003 tarihinde, İçişleri Bakanlığı, başvurana, toplam miktarı 3.198.472.800 TL 2
olan borçtan 2.884.000.000 TL 3tutarında ödeme yapmıştır. Devlet’in halen, başvurana bakiye
kalan 314.472.800 TL4 borcu bulunmaktaydı.
I. 1 NO’LU EK PROTOKOL’ÜN 1. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ HAKKINDA
Başvuran, 17 Ekim 2001 tarihli bir kararla ödenmesine hükmedilen tazminatın
ödenmemesinden şikayetçidir. Başvuran, 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesini ileri
sürmektedir.
Hükümet, bu iddiaya karşı çıkmaktadır.
A. Kabuledilebilirliğe ilişkin
AİHS’nin 35. maddesinin 3. paragrafı çerçevesinde başvurunun dayanaktan yoksun
olmadığını kaydeden AİHM, ayrıca başka açılardan bakıldığında da kabuledilemezlik unsuru
bulunmadığını tespit eder. Bu nedenle başvuru kabuledilebilir niteliktedir.
B. Esas
Hükümet, başvuranın iddialarına karşı çıkmaktadır. Hükümete göre, başvuran, 22 Aralık 2003
tarihinde, iç hukuk kararı ile kendisine ödenmesine hükmedilen tazminatın tamamını almıştır.
Bu bağlamda, Hükümet, başvuranın avukatının tazminatın ödendiğine dair bir belge
imzaladığını belirtmektedir.
Başvuran, iddialarını yinelemektedir.
AİHM, içtihadından doğan ilke uyarınca, istenilebilir olduğu yeterince ortaya konulduğunda,
1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesi anlamında bir “alacağın” “mülk” olarak
nitelendirilebileceğini hatırlatmaktadır (Bkz. Yunan Rafinerileri Stran ve Stratis AndreadisYunanistan, 9 Aralık 1994 tarihli karar; Bourdov-Rusya, başvuru no: 59498/00; Kanioğlu ve
diğerleri). Mevcut davada böyle bir durum sözkonusudur.
AİHM, özellikle bir devlet kurumunun, yargı kararına dayanan bir borcu ödememek için
kaynak yokluğunu bahane edemeyeceğini ve kararın uygulanmasındaki ciddi gecikmelerin,
AİHS’nin ve 1 No’lu Ek Protokol’ünün hükümleri ile güvence altına alınmış haklara yönelik
ihlal oluşturacağını hatırlatmaktadır (Burdov; Çoban ve diğerleri-Türkiye; başvuru no:
2620/05, 24 Ocak 2008).
AİHM, başvuranın sunduğu şikayete benzer bir şikayeti daha önce incelediğini ve 1 No’lu Ek
Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiği sonucuna ulaştığını hatırlatmaktadır. AİHM,
Hükümet’in, başvuranın tazminatın tamamını aldığına dair itirazını hiçbir belge ile
desteklemediğini tespit etmektedir. Başvuran, İçişleri Bakanlığı aleyhinde cebri icra takibi
başlatmış ancak ödemenin yalnızca bir kısmını elde edebilmiştir. AİHM, İçişleri Bakanlığı’nı
başvurana tazimat ödemeye mahkum eden Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17 Ekim
2001 tarihli kararının yalnızca kısmen yerine getirildiğini belirtmektedir. AİHM, Hükümet’in
mevcut davada farklı bir sonuca ulaşmak için ikna edici hiçbir tespit ve delil sunmadığını
saptamaktadır.
Yaklaşık 1.681 Euro
Yaklaşık 1.516 Euro
4
Yaklaşık 165 Euro
2
3

Bu durumda 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesi ihlal edilmiştir.
II. AİHS’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA
A. Tazminat
Başvuran, tazminat miktarının Savunmacı Devlet tarafından ödenmemiş kısmının ödenmesini
yani kendisine 165 Euro tutarında ödeme yapılmasını talep etmiştir.
Hükümet, ihlal tespitinin yeterli olacağı kanaatindedir.
AİHM, başvuran tarafından talep edilen miktarın maddi tazminat olarak başvurana ödenmesi
gerektiği kanaatindedir.
B. Yargılama masraf ve giderleri
Başvuran, AİHM, önünde yapmış olduğu yargılama masraf ve giderleri için hiçbir miktar
belirtmemektedir.
Bu durumda, AİHM, yargılama masraf ve giderleri için başvurana ödeme yapılmasına gerek
olmadığına kanaat getirmektedir.
C. Gecikme faizi
Gecikme faizi Avrupa Merkez Bankası’nın marjinal kredi kolaylıklarına uyguladığı orana üç
puanlık bir artış eklenerek belirlenecektir.
BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM, OYBİRLİĞİYLE,
1. Başvurunun kabuledilebilir olduğuna;
2. 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğine;
3. a) AİHS’nin 44/2 maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde,
ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden YTL’ ye çevrilmek üzere, Savunmacı Devlet
tarafından başvurana 165 Euro (yüz altmış beş Euro) maddi tazminat ödenmesine;
b) sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ödemenin yapılmasına kadar Hükümet
tarafından, Avrupa Merkez Bankası’nın o dönem için geçerli olan faiz oranının üç
puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanmasına;
KARAR VERMİŞTİR.
İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve AİHM’nin iç tüzüğünün 77. maddesinin 2. ve 3.
paragraflarına uygun olarak 20 Mayıs 2008 tarihinde yazılı olarak bildirilmiştir.
—— • ——

Tebliğler
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret
sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi
gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede
belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin
ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar
olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili
olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin
tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.
(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da
temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları
ayrı ücreti gerektirir.
Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın
reddinde davalıların avukatlık ücreti
MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek
avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin
belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde
tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan
davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan
davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması
durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat,
Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh
nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce
giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine
getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle
davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret
MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın
nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı
gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin
yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur.
Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci
kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş
olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü
mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek
üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nedeniyle
verilen gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi
durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın
bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete
hükmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka
davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı
üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti
olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın
görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan
miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü
kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümüne göre hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün
diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir
kalem olarak hükmedilir.
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık
ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya
para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata
tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti
hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra
numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin
üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları
geçemez.
(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin icra
takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak
davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.
(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin
dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.
(6) İtiraz üzerine duran icra takiplerine ilişkin alacaklı tarafından icra mahkemesi veya
diğer mahkemelerde itiraza konu duran işlem aleyhine dava açılması ve bu davanın borçlu
lehine sonuçlanması halinde borçlu lehine itiraz ile duran icra dosyasındaki vekil işlemi
sebebiyle bu Tarifenin ikinci kısım, ikinci bölümünün (1.) bendine göre ayrıca vekalet
ücretine hükmolunur.
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki
yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci
maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu
maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre
belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen
ücretten az olamaz.
Ceza davalarında ücret
MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise
vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık
ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına
hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası
tutarını geçemez.
(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine
yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu
kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki
ücretten az olamaz.
(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza
mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu
avukatlık ücretine hükmedilir.
Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla
görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde,
bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar
anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın
reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda
tamamına hükmedilir.
(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine
karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki
fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.
Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret
MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma
tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili
kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.
Tahkimde ücret
MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife
hükümleri uygulanır.
İş takibinde ücret
MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi
bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine
getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.
(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça
yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki
yardımların karşılığıdır.
Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife
uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin
1/4 ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz
önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya
dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
140,00 TL
takip eden her saat için
70,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)275,00 TL
takip eden her saat için
140,00 TL
3. Yazılı danışma için
275,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto
düzenlenmesinde
175.00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri
275,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve
benzeri belgelerin hazırlanması
825,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle
ilgili sözleşmeler
825,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili
veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 200,00 TL
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi
veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için
350,00 TL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma
konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk
vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için
1.500,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için
650,00 TL
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise
3.000,00 TL
b) Duruşmalı ise
5.000,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli
Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde
500,00 TL
2. Anonim şirketlerde
850,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık
ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli
Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti
850,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık
ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile
Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati
tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri
belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise
175,00 TL
b) Duruşmalı ise
250,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin

takibi için
350,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için
750,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
c) Duruşmasız ise
500,00 TL
d) Duruşmalı ise
750,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para
ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için
160,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için
175,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 330,00 TL
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için
175,00 TL
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için
300,00 TL
6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için
500,00 TL
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için
1.000,00 TL
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için
500,00 TL
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.500,00 TL
10.Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
2.000,00 TL
11.Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
750,00 TL
12.Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000,00 TL
13.Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için
750,00 TL
14.İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise
500,00 TL
b) Duruşmalı ise
1.000,00 TL
15.Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen
işlerin takipleri için
a) Bir duruşması olan işler için
500,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken
sair işlemleri olan işler için
1.000,00 TL
16.Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için
2.000,00 TL
17.Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede
görülen davalar için
a) Duruşmasız ise
1.000,00 TL
b) Duruşmalı ise
2.000,00 TL
18.Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile
görülen işlerin duruşması için
750,00 TL
19.Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için
750,00 TL
20.Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar
2.500,00 TL
b) Diğer dava ve işler
2.000,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile
Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 20.000,00 TL için
% 12
2. Sonra gelen 30.000,00 TL için
% 11
3. Sonra gelen 50.000,00 TL için
%8
4. Sonra gelen 150.000,00 TL için
%6
5. Sonra gelen 400.000,00 TL için
%4
6. Sonra gelen 600.000,00 TL için
%3
7. Sonra gelen 1.000.000,00 TL için
% 1,5
8. 2.250.000,00 TL’dan yukarısı için
% 0,1

[R.G. 24 Aralık 2009 – 27442]
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Rekabet Kurumu Başkanlığından:
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN
İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2010 TARİHİNE
KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO : 2010/1)
MADDE 1 – (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 14/11/2009 tarihli
ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde tespit edilen 2009 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 2,2 (iki virgül iki) artış
esas alınarak, 1/1/2010’dan 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde
yükseltilmiştir:
4054 sayılı Kanun'un 16 ncı1/1/2009-31/12/2009 1/1/2010-31/12/2010
Maddesinin Birinci Fıkrasında;tarihleri arasındatarihleri arasında
öngörülen ceza alt sınırı miktarı:11.200 TL
11.446,4 TL
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
[R.G. 25 Aralık 2009 – 27443]
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Adalet Bakanlığından:
2010 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek
tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme
başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu'nun 61'inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tazminat
MADDE 4 – (1) Tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük
11,00 Türk Lirasına kadar tazminat ödenir.
Giderler
MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol
giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve
harç alınmaksızın ödenir.
Yargılama gideri

MADDE 7 – (1) Bu tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu tarife 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.
[R.G. 26 Aralık 2009 – 27444]
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Maliye Bakanlığından:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 6)
Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına
ihtiyaç duyulmuştur.
13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasında, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)
yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin
olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler
dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri
hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon lira), 4 Seri No.lu
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği2 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu3 hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2009 yılı için 31,10 TL olarak belirlenmişti.
14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 Sıra No'lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2009 yılı için % 2,2 olarak tespit
edilmiştir.
Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2010 tarihinden itibaren 31,78-TL olarak
uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
———————————————
1
23/07/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2
23/12/2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3
10/01/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
[R.G. 29 Aralık 2009 – 27447]
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Maliye Bakanlığından
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 38)
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden
yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi
olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle
metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı;

işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen
tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan
tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde,
vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına
alınmıştır.
Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak
tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre; 1/1/2010 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde
kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.
1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle
metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 20 Kuruş, diğer belediyelerde 16 Kuruş olarak
hesaplanacaktır.
Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su
ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince
tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda
yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen
derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir
belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre
uygulanacaktır.
2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre
Temizlik Vergisi
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik
vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1.900
1.200
790
390
230
120
40

1.500
900
600
300
190
97
33

1.200
700
480
230
130
68
23

970
570
390
190
120
55
20

790
480
300
150
97
40
16

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir
belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi
tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak
olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

2.375
1.500

1.875
1.125

1.500
875

1.212
712

987
600

3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup

987
487
287
150
50

750
375
237
121
41

600
287
162
85
28

487
237
150
68
25

375
187
121
50
20

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar
Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin
dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina
grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya
yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için
belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere
kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50
indirimli olarak uygulanacaktır.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan
belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak
suretiyle metreküp başına 8 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan
binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

950
600
395
195
115
60
20

750
450
300
150
95
48
16

600
350
240
115
65
34
11

485
285
195
95
60
27
10

395
240
150
75
48
20
8

Tebliğ olunur.
_________________
(1) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 26/12/2005 tarihli ve 26035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
[R.G. 29 Aralık 2009 – 27447]
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Maliye Bakanlığından
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 41)
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında

uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak
Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış
yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate
alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim
tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının
yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” denilmektedir.
Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak
tespit edilmiş ve 392 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, 1/1/2010 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b),
(d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 109.971 TL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 220.073 TL),
-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.535 TL,
-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602
sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 2.535 TL
olarak dikkate alınacaktır.
7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları
yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu
nedenle, 1/1/2010 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen
intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Matrah

Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İvazsız
İntikallerde
İntikallerde

İlk
160.000 TL için
1
Sonra gelen
350.000 TL için
3
Sonra gelen
770.000 TL için
5
Sonra gelen
1.500.000 TL için
7
Matrahın
2.780.000 TL’yi aşan
10
bölümü için
Tebliğ olunur.
-----------------------1
15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2
10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3
14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

10
15
20
25
30
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Maliye Bakanlığından:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 273)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103
üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile

01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetten 2009 takvim yılında elde
edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı ve istisna
uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında,
Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve
tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde
hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı,
Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya
indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da
103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında (2) numaralı
fıkranın uygulanacağı belirtilmiştir.
Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer
80, 82 ve 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2009 yılında uygulanan had ve tutarların
2009 yılı için % 2,2 (yüzde iki virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1
artırılması suretiyle belirlenen ve 2010 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar
aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için
uygulanan istisna tutarı, 2010 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.600 TL olarak
tespit edilmiştir.
1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde
Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan,
işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek
verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2010 takvim yılında uygulanmak
üzere 10 TL olarak tespit edilmiştir.
1.3. Sakatlık İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2010
takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 680 TL, ikinci derece sakatlar
için 330 TL, üçüncü derece sakatlar için 160 TL olarak tespit edilmiştir.
1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin
Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira
bedeli toplamı, 2010 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde
4.300 TL, diğer yerlerde 3.000 TL olarak uygulanacaktır.
1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2010 takvim yılında
uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
Buna göre;
- (1) numaralı bent için 60.000 TL ve 90.000 TL,
- (2) numaralı bent için 30.000 TL,
- (3) numaralı bent için 60.000 TL,
olarak uygulanacaktır.
1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı
kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2010 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 7.700 TL
olarak tespit edilmiştir.
1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna
tutarı, 2010 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 18.000 TL olarak tespit edilmiştir.

1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına
İlişkin Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu
olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2010
takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.090 TL olarak tespit edilmiştir.
1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin
vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2010 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas
alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
8.800 TL'ye kadar
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL,
fazlası

% 15
% 20
% 27
% 35

2. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel
Hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük
olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi
Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2009
yılı için 270 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile açıklanan tutarlar yeniden
belirlenmiştir.
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2010 takvim yılında da basit usulden
yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2009 tarihi itibariyle aşağıda
belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın Cinsi

Değerli Kağıt

Büyükşehir Belediye
Sınırları Dışında Kalan
Yerlerde
Yıllık Alım
Yıllık Satış
Ölçüsü (TL) Ölçüsü (TL)

Büyükşehir Belediye
Sınırları İçinde Kalan
Yerlerde
Yıllık Alım
Yıllık Satış
Ölçüsü (TL) Ölçüsü (TL)

97.000

109.000

130.000

150.000

Şeker –Çay
Milli Piy. Bileti,
Hemen
Kazan, Süper Toto vb.
İçki (Bira ve Şarap
Hariç) –
İspirto– Sigara–Tütün

77.000

97.000

90.000

120.000

77.000

97.000

90.000

120.000

77.000

97.000

90.000

120.000

Akaryakıt ( LPG hariç )

109.000

120.000

150.000

170.000

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları
bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
3. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme
Uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliği4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura

düzenlenmesine ilişkin uygulamanın 31/12/2010 tarihine kadar devam etmesi, Vergi Usul
Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun
görülmüştür.
4. 2009 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının
Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı İle İstisna Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle
yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına
(döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir
değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde
edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu
iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.
Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci
fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı
Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9)
numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve
Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde
yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak
aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.
İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden
değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik
ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2009 yılı için tespit edilmiş olan yeniden
değerleme oranı % 2,2’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan
bileşik ortalama faiz oranı ise % 13,15’ dir.
Buna göre, 2009 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında
uygulanacak indirim oranı (% 2,2 / % 13,15 =) % 16,7 olmaktadır.
4.1. İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları
Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunla eklenen geçici 67 nci maddede, menkul
kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde
elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen
gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş, mevduat faizleri, repo
gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifata ilişkin
açıklamalara 45 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Bu çerçevede, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin
ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından
1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılmakta
olup, bu gelirlerin beyanı ve indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
Diğer taraftan, anılan maddenin (9) numaralı fıkrası gereğince, geçici 67 nci maddenin
yürürlük tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu
Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya
elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde bu madde hükümlerinin
uygulanmayacağı, bu gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan
hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, 2009 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006
tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu
Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler
indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden
ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim
oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz
konusu değildir.
4.2. 01/01/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine
Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun geçici 59 uncu madde hükmü ile 31/12/2007 tarihine kadar,
26/7/2001-31/12/2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının
faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 2001 yılında 50
milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılması ile bulunacak tutar gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Bu hüküm uyarınca, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan Devlet tahvili ve
Hazine bonolarından elde edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması 31/12/2007 tarihinde son
bulduğundan, söz konusu menkul kıymetlerden 2009 takvim yılında elde edilen faiz gelirleri
ile alım-satım kazançlarıyla ilgili olarak yukarıda bahsi geçen geçici 59 uncu maddede yer
alan istisnanın uygulanması söz konusu değildir.
Tebliğ olunur.
-----------------------------1
14/11/2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 392 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
2
23/12/2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3
2/5/1982 tarih ve 17682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
4
6/12/1998 tarih ve 23545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 393)
A. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami
Miktarlar
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında;
“Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile
ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had
ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle
tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki
katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye
yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232,
252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp
2009 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2009 yılı için %2,2 (iki virgül iki) olarak
tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2010
tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.
B. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun Yetki Sınırı
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesi hükmünce bu Kanunun kapsamına
giren vergi, resim ve harçlar ile cezalara ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan
uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri en çok vergi miktarını belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkili bulunmakta olup anılan maddede yer alan yetkiye istinaden Vergi

Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi
miktarına ilişkin yetki sınırı 3.000.000.-TL olarak belirlenmiştir.
Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri
hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ
OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

MADDE NO – KONUSU

MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde
yayımlanan bir veya daha fazla
gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan
gazetelerden birinde ayrıca
yapılması
MÜKERRER
MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma
hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış
tutarının toplamı

2010 Yılında
Uygulanacak
Miktar (TL)
1.500
1.500-150.000
150.000 ve aşması
halinde

18

120.000
170.000
68.000
120.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

680

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,80

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve
peştemallıklar

680

MADDE 343- En az ceza haddi
- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)

7,70
16

I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında
kalan birinci sınıf tüccarlar ve
serbest
meslek erbabı
3 - İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname
usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6- Gelir vergisinden muaf esnaf

90
57
28
14
7,70
3,50

II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında
kalan birinci sınıf tüccarlar ve
serbest
meslek erbabı
3 - İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname
usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
MADDE NO – KONUSU

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak
verilmemesi ve alınmaması ile
diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,
serbest meslek
makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine
ilişkin olarak kesilecek
toplam ceza
2- Perakende satış fişi, ödeme
kaydedici cihaz fişi, giriş ve
yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi,
taşıma irsaliyesi, yolcu listesi,
günlük
müşteri listesi ile Maliye
Bakanlığınca düzenleme

50
28
14
7,70
3,50
2
2010 Yılında
Uygulanacak
Miktar(TL)

160
77.000

160
7.700

zorunluluğu
getirilen belgelerin
düzenlenmemesi,
kullanılmaması veya
bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir
tespit için toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı
içinde kesilecek toplam
ceza
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü
gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin;
bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz
edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine
uyulmaması
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek
düzen hesap planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile
muhasebeye yönelik
bilgisayar programlarının üretilmesine
ilişkin kural ve standartlara
uymayanlara
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen
vergi numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini
tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik
numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan
yaptıkları işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve
zamanda yerine
getirmeyenlere
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca
Maliye Bakanlığının özel
işaretli görevlisinin ikazına rağmen
durmayan aracın sahibi
adına
MÜKERRER
Bilgi vermekten
MADDE 355çekinenler ile 256,
257 ve mükerrer 257
nci
madde hükmüne
uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek

77.000

160

3.500

190

570

770

570

erbabı hakkında
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler
ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar
dışında kalanlar hakkında

1.000
500
250

[R.G. 29 Aralık 2009 – 27447]
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Gümrük Müsteşarlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 76)
MADDE 1 - (1) 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 392
Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı için yeniden değerleme oranı %
2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş olup, bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanununun
241 inci maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
2009/15481 sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Karar"ın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500, 584 ve 588 inci maddelerinde yer alan
tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
a) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241'inci maddesinin l'inci fıkrasında belirtilen
usulsüzlük cezası
61.-TL olarak uygulanır.
b) 2009/15481 sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Karar" in 122 nci maddesinin 1 inci fıkrasının;
(a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için
5,11 .-TL.
(diğer işlemler için
12,26.-TL.)
(b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına
ihracat için
12,26.-TL.
(diğer işlemler için
(19,41.-TL.)
c) Gümrük Yönetmeliğinin;
1) 500'üncü maddesinin l'inci fıkrasının;
(a) bendinde belirtilen tutar
102.000.-TL.
(b) bendinde belirtilen tutar
511.000.-TL.
(e) bendinde belirtilen tutar
511.000.-TL.
2) 584'üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası
61.-TL.
3) 588'inci maddesi uyarınca, ikinci tahlil gerektiren her bir örnek için alınacak tahlil
ücreti
511.-TL.
olarak uygulanır.
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
[R.G. 29 Aralık 2009 – 27447]
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Devlet Bakanlığından:
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
TARİFE VE TALİMAT
MADDE 1– 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının ekinde yer alan
tablolar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
EK
Tablo 1
1/3/2010 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
Teminatlar (TL)
Taşıtın Türü
A- Tedavi Gideri
B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
Otomobil
175.000
1.225.000
175.000
1.225.000
Minibüs (8-14 koltuk)*
175.000
2.450.000
175.000
2.450.000
Otobüs (15-29 koltuk)*
175.000
5.075.000
175.000
5.075.000
Otobüs (30 ve üstü
175.000
8.750.000
175.000
8.750.000
koltuk)*
*Yolcu koltuk sayılarıdır.
Tablo 2 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
Teminatlar (TL)
Taşıtın Türü
A- Tedavi Gideri
B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
Otomobil
200.000
1.400.000
200.000
1.400.000
Minibüs (8-14 koltuk)**
200.000
2.800.000
200.000
2.800.000
Otobüs (15-29 koltuk)**
200.000
5.800.000
200.000
5.800.000
Otobüs (30 ve üstü
200.000
10.000.000
200.000
10.000.000
koltuk)**
**Yolcu koltuk sayılarıdır.
MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
[R.G. 30 Aralık 2009 – 27448]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SAYI: 2009-3)
Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1
inci maddesinde,
"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli
kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların
bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar
Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı
5,00
b) Beyanname
5,00
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
10,00
2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
3 - Pasaportlar
138,00
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri
138,00
5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
6 - Nüfus cüzdanları
4,60
7 - Aile cüzdanları
46,00
8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
9 - Sürücü belgeleri
62,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
62,00
11 - Motorlu araç trafik belgesi
62,00
12 - Motorlu araç tescil belgesi
46,00
13 - İş makinesi tescil belgesi
46,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)
3,10
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2010 tarihinden itibaren muhasebe
birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar
tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden
değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülür.
Tebliğ olunur.
[R.G. 31 Aralık 2009 – 27449]
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Maliye Bakanlığından:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 34
I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;
Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda
uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan
olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,
İkinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu;
a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20 sinden az olmamak üzere
yeni oranlar tespit etmeye,
….
yetkilidir.” hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu
suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki
tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne
yer verilmiştir.
2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.
Ayrıca, 29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 197 sayılı
Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar
için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları %3,3
(üç virgül üç) oranında artırılarak belirlenmiştir.
————————————
1
23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
2
16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
3
14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Buna göre, 1/1/2010 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin,
197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki
gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı
tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı
Motor Silindir Hacmi
(TL)
(cm³)
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve
yukarı
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
405,00
283,00
1301 - 1600 cm³ e
648,00
486,00
kadar
1601 - 1800 cm³ e 1.140,00
893,00
kadar
1801 - 2000 cm³ e 1.793,00 1.384,00
kadar
2001 - 2500 cm³ e 2.690,00 1.955,00
kadar
2501 - 3000 cm³ e 3.750,00 3.262,00
kadar
3001 - 3500 cm³ e 5.711,00 5.139,00
kadar
3501 - 4000 cm³ e 8.976,00 7.752,00
kadar
4001 cm³ ve yukarısı 14.689,00 11.015,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e
kadar
251 - 650 cm³ e
kadar
651 - 1200 cm³ e
kadar
1201 cm³ ve yukarısı

160,00

120,00

45,00

283,00

200,00

78,00

526,00

322,00

127,00

814,00

486,00

194,00

1.221,00

731,00

291,00

2.039,00

1.099,00

405,00

3.096,00

1.547,00

570,00

4.567,00

2.039,00

814,00

6.525,00

2.935,00 1.140,00

78,00

61,00

45,00

29,00

13,00

160,00

120,00

78,00

45,00

29,00

405,00

242,00

120,00

78,00

45,00

977,00

648,00

405,00

322,00

160,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı
tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık
1) Minibüs

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi
Tutarı (TL)
16 ve yukarı
1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
yaş
486,00
322,00
160,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı

648,00

405,00

242,00

1901 cm³ ve yukarısı

977,00

648,00

405,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar

1.221,00

731,00

322,00

26 - 35 kişiye kadar

1.466,00

1.221,00

486,00

36 - 45 kişiye kadar

1.630,00

1.384,00

648,00

46 kişi ve yukarısı

1.955,00

1.630,00

977,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar

437,00

291,00

144,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar

879,00

511,00

291,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar

1.319,00

1.099,00

437,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

1.466,00

1.245,00

585,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

1.759,00

1.466,00

879,00

20.001 kg ve yukarısı

2.200,00

1.759,00

1.024,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla
yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV)
sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi
Taşıt Cinsi ve Azami KalkışTutarı (TL)
Ağırlığı
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı
yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar

8.159,00

6.525,00

4.894,00

3.915,00

1.151 - 1.800 kg.'a kadar 12.241,00

9.791,00

7.343,00

5.874,00

1.801 - 3.000 kg.'a kadar 16.321,00 13.057,00

9.791,00

7.833,00

3.001 - 5.000 kg.'a kadar 20.403,00 16.321,00 12.241,00

9.791,00

5.001 - 10.000 kg.'a kadar 24.484,00 19.586,00 14.689,00

11.750,00

10.001 - 20.000 kg.'a 28.565,00 22.852,00 17.137,00
kadar
20.001 kg. ve yukarısı
32.646,00 26.116,00 19.586,00

13.707,00
15.669,00

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları
siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu
tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Tebliğ olunur.
——————————
4
6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
[R.G. 31 Aralık 2009 – 27449]
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Maliye Bakanlığından:
DAMGA VERGİSİ KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 53)
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı
Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve
azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme
oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri
dikkate alınmaz.”, üçüncü fıkrasında “…Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda
yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen
hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi
vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar,
nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar
arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” denilmiş; 14 üncü maddesinin
5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga
Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her
bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak
üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her
takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme
oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.
Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak
tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 3 ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan

kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil
olmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştır.
Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları ve 51 Seri No.lu
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2010 tarihinden
itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda
gösterilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir
kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve
1/1/2010 tarihinden itibaren 1.161.915,90 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ olunur.
————————
1
11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2
31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3
14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
4
23/12/2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I.

Akitlerle ilgili kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 8,25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir
kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler

(27,90 TL)

2. Sulhnameler

(27,90 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
II. Kararlar ve mazbatalar

(156,20 TL)

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 8,25)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(27,90 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,95)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)

(9,90 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(5,90 TL)

ac) İyda senedi

(1,20 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,55 TL)

b) Konşimentolar

(5,90 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar
bb) Gelir tabloları

(9,90 TL)

(21,55 TL)
(10,55 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(10,55 TL)

c) Barnameler

(1,20 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(4,40 TL)

e) Ordinolar

(0,55 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(4,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler

(Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6,6)

(Binde 8,25)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
b) Vergi beyannameleri:

(0,55 TL)

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(27,90 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(37,25 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(18,55 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(18,55 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç)

(18,55 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(37,25 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(13,75 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri

(13,75 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik
ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta
prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(22,00 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,55 TL)
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Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 60)
492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci
maddesinde,
"...
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar
(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit
ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.
… Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu
harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve
nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler
yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu
harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan
maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar
indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”
hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak
tespit edilmiş ve (392) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 3 ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç
oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispî
harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %10 oranında artırılmıştır.
Buna göre, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ve (58) Seri No’lu
Harçlar Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların
asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi
birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç
tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler
arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
Tebliğ olunur.
——————————————
1
17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2
31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3
14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4
4/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 61)
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk
Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü
işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu
işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek
tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna
bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını
belirleyen hadler 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç
miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit
edilmesine gerek duyulmuştur.
Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2010
tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak
harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.50 TL olarak; bu
işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;
(2) sayılı tarifedeki miktarlar için
3,9
(5) sayılı tarifedeki miktarlar için
1,38
(6) sayılı tarifedeki miktarlar için
0,4
(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için
1,14
olarak belirlenmiştir.
Tebliğ ve ilan olunur.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
Karar Tarihi : 29/12/2009
Karar No : 2009/1
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş
sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari
ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10/12/2009 tarihinde başladığı
çalışmalarını 29/12/2009 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı üç toplantı sonucunda;
1) Toplantılara Türk-İş temsilcileri katılmamıştır.
2) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,
3) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin;
1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında 24.30 (yirmidört otuz) Türk Lirası olarak, 1/7/201031/12/2010 tarihleri arasında ise 25.35 (yirmibeş otuzbeş) Türk Lirası olarak tespitine,
4) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari
ücretlerinin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında 20.70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası olarak,
1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 21.60 (yirmibir altmış) Türk Lirası olarak tespitine,
5) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari
Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
GEREKÇE
Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari
ücret, pazarlık ücreti değildir.
Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması
için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2010 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri
değerlendirmiştir.
İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük
asgari ücreti; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere 24.30 (yirmidört otuz)
Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 25.35 (yirmibeş otuzbeş) Türk
Lirası olarak belirlemiştir.
16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük asgari ücretin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri
arasında uygulanmak üzere 20.70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010
tarihleri arasında ise 21.60 (yirmibir altmış) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca
kabul edilmiştir.
Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın
ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.
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Dış Ticaret Müsteşarlığından:
4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN

HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA
DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ
DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Tebliğ No: (2010/21)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun'un 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt
ve üst limitlerinin, 14/11/2009 tarih ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 392 sıra
no.Iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde tespit edilen 2009 yılı için yeniden değerleme
oranı olan % 2,2 (yüzde iki virgül iki) artışın uygulanması sonrasında, 01/01/2010 tarihinden
31/12/2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:
4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin;

Alt Limit

Üst Limit

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı
2.289 TL
5.723 TL
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı
11.446 TL
28.616 TL
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı
2.289 TL
5.723 TL
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı
2.289 TL
5.723 TL
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı
1.144 TL
2.861 TL
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı
5.723 TL
14.308 TL
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı
28.616 TL
71.540 TL
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı
5.723 TL
14.308 TL
Yürürlük
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ'in hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.
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Adalet Bakanlığından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE
VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN
2010 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 meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen
müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki 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 hukuki yardımlara
yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 149 TL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 231 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL,
f) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen
davalar için 254 TL
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 462 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 518 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tarife 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.
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Maliye Bakanlığından
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 35
5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun2 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil
edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları
tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin 1/8/2008 olan
yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 1 inci
maddesi ile 1/1/2009 olarak değiştirilmiş ancak, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanununun4 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile 31/12/2009 olarak uygulanacağı
belirtilmiştir.
5942 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun5 2 nci madde
hükmüyle, 5795 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2009 tarihinde” ibaresi
“1/5/2010 tarihinde” şeklinde değiştirilmiştir.
Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nin6 “II – Motorlu
Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı” başlıklı kısmının yürürlük tarihi de, 1/5/2010 tarihine
ertelenmiştir.
Tebliğ olunur.
6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3
1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4
31/12/2008 tarihli ve (mükerrer) 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
5
31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
6
26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
1
2
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Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 325)
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin
aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.
1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;
15/1/2010'dan
itibaren
1,02 TL/m2
1,58 TL/m2
2,08 TL/m2

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda,
b) Kalorifersiz konutlarda,
c) Kaloriferli konutlarda,
Kira bedeli alınır.
2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;
Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen
tutarlarda ilave kira bedeli alınır.
A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum
ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan,
0,19 TL/m2
B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca
yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılarından
tahsil edilmesi esas olup; sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması
nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya
fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,
0,42 TL/m2
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,42 TL/m2
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının
mümkün olmaması halinde,
0,85 TL/m2
d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında
su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.)
karşılanıyor olması halinde,
0,21 TL/m2
İlave kira bedeli tahsil edilir.
3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;
Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu
kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum
tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için 15/1/2010 tarihinden
itibaren 0,85 TL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini
dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.
Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım
alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle
kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek
olarak her bir metrekare başına 15/1/2010 tarihinden itibaren 0,08 TL/m2 tahsil edilir.
4) Kira bedellerinin hesaplanması;
Bu Genel Tebliğin l'inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine 294 sıra no.lu Milli
Emlak Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri
hesaplanır.
5) Kaldırılan Hükümler;

7/1/2009 tarihli ve 27103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 321 sıra no.lu Milli Emlak
Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.
[R.G. 31 Aralık 2009 – 27449 – 5. Mükerrer]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK
KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin
devredilmesi
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
geçici 12 nci maddesinde;
“Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten
kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum
tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci üç yıl içinde tamamlanır.” hükmü
yer almaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 15/1/2010
tarihinden itibaren ilgili kayıt ve işlemlerin devir alınması kararı alınmış ve “Kamu
Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” 18/12/2009
tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, kamu
personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri de (5510 sayılı Kanunun geçici 12
nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler hariç) 15/1/2010 tarihinden itibaren,
5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (E) işaretli cetvelinin 56 ncı sırasında da;
“Kamu idarelerinde çalışmakta olanlardan 15/1/2010 tarihi itibariyle genel sağlık
sigortası kapsamına devredilenler ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin
ilgili mevzuatına uygun olarak 15/1/2010 tarihinden itibaren sağlanacak sağlık hizmetlerine
ilişkin faturalandırılan tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz
konusu tarihten önceki dönemlere ilişkin faturalar ile oluşan hak edişlerden ödenmemiş
olanlar ilgili kamu idareleri tarafından ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm gereğince, genel sağlık sigortasına devredilecek kamu personelinin ve
bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerine ilişkin işlemlerinde; devir
tarihine kadar (14/1/2010 tarihi dâhil) olan uygulamalar için Bakanlığımız tarafından
23/10/2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (6) Sıra No’lu Tedavi
Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra “Tedavi Tebliği” olarak ifade
edilecektir.) hükümleri uygulanacak ve tedavi giderleri de kamu personelinin kurumu
tarafından ödenecektir.
Devir tarihinden itibaren (15/1/2010 tarihi dâhil) olan sağlık hizmetlerine ilişkin
işlemlerde ise, Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülen mevzuat (5510 sayılı Kanun, Genel
Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği (Bundan sonra “SUT”
olarak ifade edilecektir.), genelgeler vb.) hükümleri uygulanacak ve söz konusu kişilerin
tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir.
Kamu idareleri; aşağıda belirtilen esaslar ile bu konuda Bakanlığımız veya Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ayrıca yapılacak düzenlemeler çerçevesinde, sağlık
hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devir sürecini tamamlayacaklardır.

Devir sürecinde, sağlık hizmetine ilişkin bedelin ödemesini yapacak kurumla ilgili
olarak tereddüt oluşması halinde, konu Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu
arasında müştereken çözümlenecektir.
2. Sevk işlemleri ve sevk belgesi
Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, devir tarihinden
itibaren, kurum tabiplikleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve
kuruluşlarına, sevkli olarak veya doğrudan, T.C. kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli
bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte, sağlık
karnesi olmaksızın müracaat edebileceklerdir. Kamu personeli için ayrıca, hasta yollama
kâğıdı (hasta sevk kâğıdı) düzenlenmeyecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmet sunucuları, devir
tarihinden itibaren müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup
olmadığının tespiti için, SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik
Kurumu bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi)
üzerinden, T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/provizyon alacaklardır.
3. Sağlık hizmetlerinin faturalandırılması işlemleri
3.1. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak işlemler
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (E) işaretli cetvelinin 56 ncı sırasında yer
alan hüküm gereğince, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, 15/1/2010 tarihine kadar
verilmiş olan sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturaları, kamu personelinin kurumu
tarafından ödenecek, bu tarihten itibaren (15/1/2010 tarihi dâhil) verilmiş olan sağlık
hizmetlerine ilişkin tedavi faturaları ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir.
Devir tarihine kadar olan sağlık hizmetlerinin bedelleri, devir tarihinden sonra
faturalandırılmış olsa dahi kamu personelinin kurumu tarafından ödenecektir.
Devir tarihinden önce başlayıp, devir tarihinde veya takip eden günlerde devam eden
tedaviler için, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından dönem sonlandırması yapılacaktır. Buna
göre; tedavinin 14/1/2010 tarihinde veya daha önceki bir tarihte başlayıp, 15/1/2010 tarihinde
veya bu tarihi takip eden günlerde devam etmesi halinde, 14/1/2010 tarihine kadar (bu tarih
dahil) sağlanmış olan tedaviler kamu personelinin kurumuna fatura edilecek, 15/1/2010
tarihinde ve takip eden günlerde verilmiş olan tedaviler de Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura
edilecektir. Tanıya dayalı işlem kapsamında bulunan ve devir tarihinden önce cerrahi
müdahalesi yapılmış olan işlemlere ait tedavi faturası, tanıya dayalı işlem olarak kamu
personelinin kurumuna fatura edilecektir.
Kamu idarelerinin, sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri devir tarihinde
sona ermekte olduğundan, 14/1/2005 tarihli Özel Sağlık Kurum/Kuruluşları Tedavi Protokolü
ve bu protokol esas alınarak Maliye Bakanlığı ile özel sağlık kurum ve kuruluşları arasında
imzalanmış olan sözleşmeler, genel sağlık sigortasına devredilen kamu personeli açısından,
devir tarihi itibariyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erecektir.
Özel sağlık kurum ve kuruluşları, devir sürecine ilişkin işlemlerde, bu Tebliğde yer
almayan hususlarda Bakanlığımız tarafından yayımlanan 24/12/2009 tarihli ve
B.07.0.BMK.0.18. 100.100/19779 sayılı Genelge esaslarına uyacaklardır.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I)
sayılı cetvelde yer alan genel bütçeli idarelerde çalışmakta olanlar için, 14/1/2010 tarihine
kadar (bu tarih dahil) verilmiş olan sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturaları ve yurtiçi
tedavi yolluk bildirimlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeler, ödenek dağıtımında gecikme
yaşanmaması amacıyla harcama birimleri tarafından ödeme emri belgesine bağlanarak
ivedilikle muhasebe birimlerine intikal ettirilecek ve muhasebe birimlerince de bu tutarlar
bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alınacaktır.
Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine, ilgili kamu
idarelerince devir tarihine kadar sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin dosya kayıtlarına
dayalı işlemler, devir tarihinden itibaren SUT esaslarına göre sürdürülmeye devam

edileceğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerinden bu kayıtların
belgelenmesi ayrıca istenmeyecektir.
3.2. İlaç ve tıbbi malzemeler için yapılacak işlemler
İlaç bedellerinin ödenmesinde, ilaçların reçete edildiği tarih esas alınacaktır. Devir
tarihinden önce reçete edilen ilaçlara ilişkin faturalar, kamu personelinin kurumu tarafından
ödenecek, devir tarihinden itibaren (15/1/2010 tarihi dâhil) reçete edilen ilaçlara ait faturalar
ise Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir. Eczaneler, faturalama işlemlerini bu esasa
göre yapacaklardır.
Reçete muhteviyatı ilaçların anlaşmalı olmayan eczanelerden kişiler tarafından temin
edilmesi halinde de bu esasa göre işlem yapılacaktır.
Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, devir tarihinden
itibaren reçete edilen ilaçlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan herhangi bir
eczaneden alabilecektir.
Yurt içinde bulunmadığı için ilgili mevzuatı dairesinde, reçete bazında yurt dışından
temin edilen ilaçlar için de reçete tarihi esas alınacak, yurtdışından getirilen ilaçlar devir
tarihinden önce reçete edilmiş ise, kamu personelinin kurumu tarafından ödenecektir.
Protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemelerin bedellerinin ödenmesinde, bu
malzemelerin reçete edildiği tarih esas alınacaktır. Devir tarihinden önce reçete edilen protez,
ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemelere ilişkin faturalar, kamu personelinin kurumu
tarafından ödenecek, devir tarihinden itibaren (15/1/2010 tarihi dahil) reçete edilen
malzemelere ait faturalar ise ödenmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.
Protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemelerin, kişiler tarafından temin edilmesi
halinde de, bunların reçete edildiği tarih esas alınmak suretiyle, 14/1/2010 tarihinde veya daha
önce reçete edilmiş malzemelerin bedeli, fatura tarihine bakılmaksızın, kamu personelinin
kurumu tarafından ödenecek, devir tarihinden itibaren reçete edilen tıbbi malzeme bedelleri
ise Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilecektir.
Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine, ilgili kamu
idaresince temin edilen ilaç ve tıbbi malzemelere ilişkin kayıtlara dayalı işlemler; devir
tarihinden itibaren SUT esaslarına göre sürdürülmeye devam edileceğinden Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından hak sahiplerinden bu kayıtların belgelenmesi ayrıca istenmeyecektir.
Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine, ilgili kamu
idaresince temin edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında iade cihaz kapsamında
olan; ancak, Tedavi Tebliğinde bu kapsamda değerlendirilmeyen tıbbi malzemelerin devir
tarihinden sonraki bakım, onarım veya sarf malzemesi temini talepleri, Sosyal Güvenlik
Kurumuna yapılacak ve bakım, onarım veya sarf malzemesi temini yapılan tıbbi malzemeler
Sosyal Güvenlik Kurumunca kayıt altına alınacaktır.
4. Harcırah işlemleri
Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetleri,
devir tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağından, söz konusu kişiler hakkında 6245
sayılı Harcırah Kanunu ve Tedavi Tebliğinin gündelik, yol masrafı ve refakatçi giderlerine
ilişkin hükümlerinin uygulanma imkânı da bulunmamaktadır.
Bu nedenle, 15/1/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil), sağlık kurum ve kuruluşları
tarafından, yatarak veya ayakta tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilen kamu
personeli ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine, gidiş ve dönüşleri için yol
masrafı ve gündelikleri ile ayakta tedavi görmeleri halinde ayakta tedavi süresince
gündelikleri görevli oldukları kamu idarelerince değil, SUT’un ilgili maddesinde belirtilen
esaslar dâhilinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir. Aynı şekilde, tedavi
amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilenlerin refakatçileri için de 15/1/2010 tarihinden
itibaren kamu personelinin kurumu tarafından yol masrafı ve gündelik ödenmeyecektir.
Kamu personelinin, devir tarihinden önce tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına
sevk edilmesi halinde, bu sevk işlemi Tedavi Tebliğinde belirtilen usuller ve sevk belgelerine

göre yapılmış olacağından; başka bir mahaldeki sağlık kurumuna sevk işleminin yapıldığı
tarih esas alınmak suretiyle; 14/1/2010 tarihinde veya daha önceki bir tarihte başlayıp,
15/1/2010 tarihinde veya bu tarihi takip eden günlerde devam eden tedavileri için, bu
tedavinin başlama ve bitiş tarihlerinin belgelendirilmesi kaydıyla, yol masrafı ve gündelikleri
6245 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kamu personelinin kurumu tarafından ödenecektir.
Kamu personelinin bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri ve refakat işlemleri için de aynı
çerçevede işlem yapılacaktır.
5. Katılım payı uygulaması
Kamu personelinin ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin devir tarihine
kadar sağlanmış olan sağlık hizmetlerine ilişkin katılım payı işlemleri, 18/9/2009 tarihli ve
27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (12) Sıra No’lu Tedavi Katılım Payının
Uygulanması Hakkında Tebliğ hükümlerine göre yapılacaktır.
Tedavi giderlerine ilişkin muayene katılım paylarının tahsili, 14/1/2010 tarihine kadar
(bu tarih dahil) verilen sağlık hizmetleri için, yukarıda belirtilen Tebliğ hükümlerine göre
kamu idarelerince ilgilinin aylık veya ücretinden kesilmek suretiyle sağlanacaktır.
Devir tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanacak sağlık
hizmetlerinden doğan katılım payına ilişkin işlemler, SUT esas ve usulleri doğrultusunda
yürütülecektir. Devir tarihinden itibaren sağlanacak sağlık hizmetleri için kamu idareleri
tarafından memurların aylıklarından katılım payı kesintisi yapılmayacaktır.
6. Sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin devredilmeyecek görevler
Sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen kamu personeli ve bunların
bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri, devir işleminin gerçekleşeceği 15/1/2010
tarihinden itibaren Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu Tedavi Tebliği kapsamından
çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu kişiler hakkında, 15/1/2010 tarihinden itibaren SUT esas ve
usulleri uygulanacaktır.
5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında hükme bağlanan
iki yıllık (14/10/2010 tarihine kadar) geçiş dönemi süresince, 211 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel ile bunların bakmakla yükümlü
bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevler, Sosyal
Güvenlik Kurumuna devredilmeyecek, bu hizmetlerin sağlanmasına mevcut uygulama
paralelinde devam edilecektir.
3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart
Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahipleri genel
sağlık sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir kapsamına alınmadığından,
bu kişilerin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına, mevcut uygulama esas ve usulleri
çerçevesinde devam edilecektir. Genel sağlık sigortası kapsamına devredilmeyen kişiler
hakkında, yukarıda belirtilen Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ
hükümleri de uygulanmaya devam edilecektir.
Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SUT’ta
yapılan değişiklikler; tedavi yardımına ilişkin olarak yürütülen ortak uygulamaya paralel
olarak, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, devir kapsamı dışında tutulan ve tedavi
giderleri Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Tebliği hükümleri çerçevesinde
kurumlarınca karşılanmaya devam edilen kişiler için aynen uygulanacaktır.
7. Yurtdışında tedavi
7.1. Yurtdışında görevli olarak bulunma halinde sağlanacak sağlık hizmeti
Geçici veya sürekli görevle yurtdışında bulunanların tedavileri, devir tarihinden
itibaren, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ve SUT esaslarına göre sağlanacaktır.
Yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde;
a) Yurtdışına geçici görevli olarak gönderilen memurlara, Sosyal Güvenlik Kurumunca
finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri acil hallerde,

b) Yurtdışında sürekli görevle bulunan memurlar ile birlikte yaşadıkları bakmakla
yükümlü bulundukları aile fertlerine Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan sağlık
hizmetleri acil hal olup olmadığına bakılmaksızın,
yurtdışında sağlanacaktır.
Yurtdışı tedavilerine ilişkin sağlık hizmeti giderleri, öncelikle kamu idareleri tarafından
ödenecek ve yurtdışında görevli olunduğuna dair belge ile birlikte mahalli konsolosluktan
tasdikli rapor ve sair belgelere dayanılarak Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilecektir.
Sağlık hizmetinin Türkiye’deki emsali kadarı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
ödenecektir. Tedavi giderinin Sosyal Güvenlik Kurumunun ödediği tutarları aşması halinde
aşan kısım, kamu personelinin kurumu tarafından karşılanacaktır.
Yurtdışı tedavi giderlerinin ödenmesinde, kamu personelinin daimi olarak altı aydan
fazla süreyle yurtdışında görevlendirilmeleri, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin
sekizinci fıkrası gereğince, sürekli görevle yurtdışına gönderilme hali gibi
değerlendirilecektir. Bu itibarla, süresi altı ayı geçmeyen geçici görevlendirmelerde tedavi
gideri sadece acil hallere ilişkin olduğu takdirde ödenebilecektir.
Geçici ya da sürekli görevle gönderilen ülke ile Türkiye arasında kamu personelinin
sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması hâlinde, sağlık hizmeti
giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri bu sözleşme hükümlerine göre
ödenecektir.
7.2. Geçici veya sürekli görevle gönderilme dışında yurtdışında bulunma halinde
sağlanacak sağlık hizmetleri
Devir tarihinden itibaren kamu personelinin ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile
fertlerinin geçici veya sürekli görevle gönderilme hali dışında yurtdışında bulundukları sırada
sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenmesinde, bulundukları ülke ile Türkiye
arasında sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması halinde sözleşme
hükümleri uygulanır.
Sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesinin olmaması halinde, bu
kişilere sağlık hizmetleri giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri
ödenmeyecektir.
7.3. Yurt içinde tedavinin mümkün olmaması halinde yurt dışında sağlanacak
sağlık hizmetleri
Yurtiçinde tedavisi mümkün olmadığı için Tedavi Tebliğinin 4 üncü maddesinde
belirtilen hükümler çerçevesinde, tedavi amacıyla devir tarihinden önce yurtdışına gönderilen
kamu personelinin ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, devir tarihinde veya
daha sonraki tarihlerde yurtdışında devam eden tedavilerine ait giderler, kamu personelinin
kurumu tarafından ödenecektir.
Yurtdışına tedavi amacıyla gönderilmesine ilişkin sağlık kurulu raporu, Sağlık
Bakanlığı tarafından devir tarihine kadar onaylanan kamu personeli ve aile fertlerinin yurtdışı
tedavileri, devir tarihinden sonra (15/1/2010 tarihi dahil) yapılmış olsa dahi söz konusu
giderler kamu personelinin kurumu tarafından ödenecektir. Yurtdışında tedaviye
gönderilmesine ilişkin sağlık kurulu raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından devir tarihinden önce
onaylananların, yurtdışında tedavi sürelerinin uzatılmasına ilişkin işlemler ve tedavi giderleri
kamu personelinin kurumu tarafından yürütülerek ödenir. İlgililerin, devir tarihinden sonraki
bir tarihte kontrole çağrılması halinde, bu tedaviye ilişkin işlemler ve giderler, Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından sonuçlandırılır.
Sağlık kurulu raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından, devir tarihinde (15/1/2010 tarihi
dahil) veya daha sonraki bir tarihte onaylananların yurtdışında tetkik veya tedaviye
gönderilmesi ve söz konusu sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesi işlemleri de, Sosyal
Güvenlik Kurumunca yürütülecektir.
8. Cenaze giderleri

Kamu personelinin ölümü halinde, cenazenin başka yere nakil işlemleri de dahil cenaze
giderleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 210 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde,
kamu personelinin kurumu tarafından ödenmeye devam edilecektir.
9. Yürürlük
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ:VI, NO: 26)
MADDE 1 – 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VI,
No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü
maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Gayrimenkul değerleme şirketi: Ortaklıkla yaptığı bir sözleşme çerçevesinde,
ortaklık portföyünde yer alan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule
dayalı hakların rayiç değerlerini ve kira rayiçlerini tespit etmek konusunda hizmet veren ve
12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 35 sayılı
“Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek
Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”
çerçevesinde faaliyet gösteren gayrimenkul değerleme şirketleridir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Ortaklıklar, ani usulde kurulabilirler. Ayrıca mevcut ortaklıklar esas
sözleşmelerini Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak değiştirerek, gayrimenkul
yatırım ortaklığına dönüşebilirler. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunun ya da
faaliyet konusu farklı olan şirketlerin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümlerinin
Kurulca uygun görülebilmesi için;
A – Ani usulde kurulacak ise,
a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulması,
b) Ortaklığın, çıkarılmış sermayesinin asgari %25’i oranındaki paylarını, bu Tebliğde
belirlenen süre ve esaslar dahilinde halka arz etmek üzere kurulmuş olması ve kurucuların,
ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari %25’i oranındaki paylarının, bu Tebliğde belirtilen
süre ve esaslar dahilinde halka arz edileceğini Kurula karşı taahhüt etmiş olması,
c) Başlangıç sermayesinin 20.000.000 TL’den az olmaması,
d) Başlangıç sermayesinin;
50.000.000 TL’den az olması halinde, başlangıç sermayesini temsil eden paylarının en
az %10’unun,
50.000.000 TL ve daha fazla olması halinde, başlangıç sermayesinin 5.000.000 TL’lik
kısmını temsil eden paylarının,
nakit karşılığı çıkarılmış olması,
e) Ticaret unvanında "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibaresini taşıması,
f) Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen portföy
işletmeciliği faaliyetinde bulunmak için Kurula başvurmuş olması,
g) Kuruculardan en az birisinin lider sermayedar olması,
h) Kurucularının bu Tebliğde öngörülen şartları haiz olması,
i) Esas sözleşmesinin Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olması,
B – Dönüşecek ise,

a) Kayıtlı sermaye sistemine geçmek için Kurula başvurmuş olması,
b) Ortaklığın, çıkarılmış sermayesinin asgari %25’i oranındaki paylarını, bu Tebliğde
belirtilen süre ve esaslar dahilinde halka arz edeceğini Kurula karşı taahhüt etmiş olması,
c) Mevcut ödenmiş sermayesi ile özsermayesinin her birinin 20.000.000 TL’den az
olmaması,
d) Mevcut ödenmiş sermayesinin;
50.000.000 TL’den az olması halinde, mevcut ödenmiş sermayesini temsil eden
paylarının en az %10’unun,
50.000.000 TL ve daha fazla olması halinde, mevcut ödenmiş sermayesinin 5.000.000
TL’lik kısmını temsil eden paylarının,
nakit karşılığı çıkarılmış olması veya son hesap dönemine ait bağımsız denetimden
geçmiş mali tablolarında dönen varlıklar grubu altında yer alan nakit ve nakit benzerleri ile
finansal yatırımlar kalemlerinin toplamının bu altbentte belirtilen oran ya da tutar kadar
olması,
e) Ticaret unvanını "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibaresini içerecek şekilde
değiştirmek üzere Kurula başvurmuş olması,
f) Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen portföy
işletmeciliği faaliyetinde bulunmak için Kurula başvurmuş olması,
g) Mevcut ortaklardan en az birisinin lider sermayedar olması,
h) Mevcut ortakların bu Tebliğde öngörülen şartları haiz olması,
i) Esas sözleşmesini Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun şekilde değiştirmek üzere
başvurmuş olması
zorunludur.
Bu maddede yer alan tutarlar, her yıl Kurulca yeniden belirlenebilir.
Ortaklıklarca 10 uncu maddede belirtilen süre içerisinde yapılacak halka arzlar sonucu
asgari % 25’lik halka açıklık oranına ulaşıldıktan sonra da, çıkarılmış sermayenin asgari %
25’i oranındaki paylarının halka arz edilmiş pay niteliğinde olması zorunludur.
Kuruluş veya dönüşüm amacıyla başvuruda bulunan ortaklıkların ortak ve
yöneticilerinin bu Tebliğde öngörülen şartları taşımaları, portföylerinde yer alacak/alan
varlıkların ve bunların portföy içindeki ağırlıklarının bu Tebliğde belirtilen sınırlamalara
uygun olması zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
tanımlandığı şekilde ortaklıkta lider sermayedar olabilecek;
A – Gerçek kişinin toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin en az 10
milyon TL olması, birden fazla gerçek kişinin lider sermayedar olması halinde ise gerçek kişi
lider sermayedarların menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin toplamının en az
20 milyon TL olması,
B – Tüzel kişilerin;
a) En az 3 yıllık faaliyet geçmişinin olması,
b) Son hesap dönemine ait konsolide ve konsolide olmayan mali tablolarının bağımsız
denetimden geçmiş olması,
c) (1) Bu bendin (b) altbendi kapsamında hazırlanan mali tablolarında yer alan
özsermayesinin en az kurulacak ortaklığın çıkarılmış sermayesi tutarında; aktif toplamının ise
kurulacak ortaklığın çıkarılmış sermayesinin en az 2 katı olması,
(2) Bu bendin (b) altbendi kapsamında hazırlanan mali tablolarında yer alan
özsermayesinin en az dönüşecek ortaklığın özsermayesi tutarında; aktif toplamının ise
dönüşecek ortaklığın özsermayesinin en az 2 katı olması
zorunludur. Bu bendin (c) altbendi kapsamında yapılacak hesaplamalarda özsermaye
şartı için 100 milyon TL, aktif toplamı şartı için ise 200 milyon TL tavan olarak uygulanır.

Kamu kurum ve tüzel kişileri ile kamu yararına faaliyet gösteren tüzel kişilerde kendi
özel mevzuatlarında aranan şartlar dışında lider sermayedara ilişkin mali yeterlilik şartları
aranmayabilir.
Birden fazla kişinin lider sermayedar olarak belirlenmesi halinde yukarıdaki şartlar her
bir tüzel kişi için ayrı ayrı aranır.
Bu madde uyarınca hazırlanacak mali tabloların Kurul düzenlemelerine uygun olarak
düzenlenmiş olması zorunludur. Bu maddenin (A) ve (B) bentlerinde yer alan asgari tutarlar,
her yıl Kurulca yeniden belirlenebilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine altıncı fıkra olarak aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“Kuruluş işlemlerinde esas sözleşmenin konuya ilişkin Kurul iznini müteakip en geç 1
ay içinde ticaret siciline tescil ettirilmesi, dönüşüm işlemlerinde ise esas sözleşme
değişikliğinin onaylanacağı genel kurulun, konuya ilişkin Kurul iznini müteakip en geç 1 ay
içinde gerçekleştirilmesi ve genel kurul kararının genel kurul toplantısını takip eden en geç 15
gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunludur.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – Ani usulde kurulan veya esas sözleşme tadili yoluyla gayrimenkul
yatırım ortaklığına dönüşen ortaklıkların, kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin
ticaret siciline tescilini takip eden 3 ay içinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan
mekan, donanım ve personeli temin etmeleri ve organizasyonu kurmaları, kaynaklarının
zorunlu giderler dışında kalan kısmı ile varlık portföyünü oluşturmaları, şekli ve esasları
Kurulca belirlenecek halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak
çıkarılmış sermayelerinin asgari % 25’ini temsil eden payların halka arz edilmesi ve tüm
payların kayda alınması talebiyle Kurula başvurmaları zorunludur.
Birinci fıkrada belirtilen süre içinde halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen
belgeleri tamamlayarak Kurula başvurmayan veya gerekli şartları sağlamadığı için başvurusu
Kurulca uygun görülmeyen ortaklıkların, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette
bulunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden veya Kurulun olumsuz
görüşünün kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme
hükümlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek ve
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmak üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu
değişiklikleri yapmadıkları takdirde, TTK’nın 434 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) ve
(6) numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunur.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Ortaklık payları nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – Ortaklıklarda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin,
bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartları
taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 4 yıllık yüksek
öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları ve ortaklığın faaliyet konusunu yakından
ilgilendiren hukuk, inşaat, bankacılık ve finans gibi alanlarda en az üç yıllık tecrübeye sahip
olmaları zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş
tecrübe sayılmaz.
Kurul düzenlemeleri dikkate alınarak kurulan komitelerde sadece 4 yıllık yüksek
öğrenim kurumlarından mezun olmuş yönetim kurulu üyelerinin görev alması
gerekmektedir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Ortaklıkta genel müdür olarak görev yapacak kişinin dört yıllık yüksek
öğrenim kurumlarından mezun olmuş olması, bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(a), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartları taşıması ve gayrimenkul yatırımları ile yakından
ilgili olan hukuk, inşaat, bankacılık ve finans gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip

olması zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş
tecrübe sayılmaz.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan genel müdürün kuruluş başvurularında kuruluş
esnasında belirlenmiş olması, dönüşüm başvurularında ise atanmış olması ve her iki durumda
da münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilecek/edilmiş olması
zorunludur.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına (m) ve (n) bendi olarak
aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“m) Portföylerine ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerini
doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan bina,
arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ile gayrimenkul üzerindeki hakları dahil
edebilirler. Bu hususta, bu Tebliğin 34 üncü maddesi hükümleri saklıdır.”
“n) Mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ve ipotek tesis edilmiş arsalar üzerinde, tesis edilen
ipoteğin bedelinin söz konusu arsa için en son hazırlanan değerleme raporunda ulaşılan arsa
değerinin %50’sini geçmemesi şartıyla, bu maddenin (e) bendi kapsamında projeler
geliştirebilirler. Ancak üzerinde proje geliştirilecek ipotekli arsaların ipotek bedellerinin,
ortaklığın kamuya açıkladığı son üç aylık portföy tablosunda yer alan net aktif değerinin
%10’unu aşmaması gereklidir.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – Ortaklık lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa, iştira haklarının,
gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve hasılat paylaşımı
sözleşmeleri gibi ortaklık lehine haklar sağlayan sözleşmelerin, rehinli alacakların serbest
dereceye ilerleme haklarının ve ortaklığın kiracı konumunda olduğu kira sözleşmelerinin tapu
siciline şerhi zorunludur.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılan projelerde, projenin
gerçekleştirileceği arsaların sahiplerince ortaklığa, bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık
lehine üst hakkı tesis edilmesi veya arsanın devredilmesi halinde, projenin teminatı olarak
arsa sahibi lehine ortaklık portföyünde bulunan gayrimenkuller üzerine ipotek veya sınırlı
ayni haklar tesis edilmesi mümkündür. Ayrıca gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve
gayrimenkule dayalı hakların satın alınması sırasında yalnızca bu işlemlerin finansmanına
ilişkin olarak ya da yatırımlar için kredi temini amacıyla portföydeki varlıklar üzerinde rehin
ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir. Portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar dışında
hiçbir suretle üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunulamaz. Bu şekilde doğacak toplam
yükümlülüklerin değeri ortaklık portföyündeki varlıkların rayiç değerleri toplamını aşamaz.
Bu madde kapsamında temin edilecek krediler de 35 inci madde kapsamında değerlendirilir.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – Bu Tebliğin 38 inci maddesi uyarınca değer tespiti yapacak olan
gayrimenkul değerleme şirketlerinin;
a) Kurulca listeye alınmış olması,
b) Bu Tebliğin 21 inci maddesinin (A) bendinde sayılan taraflardan, Seri: VIII, No: 35
sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek
Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
hükümleri çerçevesinde bağımsız olması
gerekir.
Ortaklıkların her yıl sonunu takip eden bir ay içerisinde, portföyünde değerleme
yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak bir değerleme şirketini ve
portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme
hizmeti alınacak en fazla iki adet değerleme şirketini yönetim kurulu kararı ile belirlemeleri,
söz konusu yönetim kurulu kararını Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklamaları ve bir örneğini Kurula göndermeleri

gerekmektedir. Belirlenen değerleme şirketi ancak değiştirilme gerekçesinin Kurula
gönderilmesini müteakip Kurul onayı ile değiştirilebilir.
Ortaklıklar, portföylerinde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için aynı
gayrimenkul değerleme şirketinden üst üste en fazla beş yıl hizmet alabilirler. Beş yıllık
sürenin dolmasından sonra ortaklığın aynı gayrimenkul değerleme şirketinden tekrar hizmet
alabilmesi için en az iki yılın geçmesi zorunludur. Yurt dışındaki gayrimenkullerle ilgili
olarak bu Tebliğin 38 inci maddesi kapsamında yapılacak değerlemelerde, bu maddenin
birinci fıkrasının (a) bendindeki şart aranmaz.”
MADDE 13 - Aynı Tebliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendi olarak
aşağıdaki bent eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Bu Tebliğin 29 uncu maddesi kapsamında imzaladıkları sözleşmeleri, üzerinde proje
geliştirilecek arsanın ipotekli olması halinde ipotek bedelinin, arsa için en son hazırlanan
değerleme raporunda ulaşılan arsa değerine ve ortaklığın kamuya açıkladığı son üç aylık
portföy tablosunda yer alan net aktif değerine oranını gösterir bilgileri, sözleşmelerin
imzalanmasını,”
“Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
kamuya duyurmakla yükümlü oldukları hususlara ek olarak ortaklıklar; bu maddenin birinci
fıkrasının (g) ve (ğ) bendi kapsamında Kurula gönderilen bilgileri eş zamanlı olarak ve bu
Tebliğin 27 nci maddesinin (e) bendi kapsamına girip asgari % 50 oranını tutturamamaları
halinde bu durumun gerekçelerini ve bu durumun düzeltilmesi için uygulayacakları planlarını
portföy tablosunun kamuya açıklanmasını takip eden üç işgünü içerisinde Kurulun özel
durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurmakla
yükümlüdürler.”
MADDE 14 – Aynı Tebliğe Geçici Madde 6 olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – Bu Tebliğin yayım tarihinden önce kuruluş veya dönüşüm
suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünü kazanmış ortaklıkların, kendilerine bu
Tebliğin yayım tarihinden önce tanınan sürelerde, çıkarılmış sermayelerinin asgari %25’i
oranındaki paylarının halka arz edilmesi ve tüm paylarının kayda alınması talebiyle Kurula
başvuruda bulunmaları gereklidir.”
MADDE 15 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
[R.G. 31 Aralık 2009 – 27449 – 5. Mükerrer]
—— • ——

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – Bu Tebliğin amacı; bu tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının
yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 – Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

E K L E R:
1. Liman Operasyon Müdürü (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı
2. Liman Terminal Şefi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
3. Ambar ve Antrepo Şefi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
4. Merkezi Kumanda Operatörü (Pişirici) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
5. Elektrik Bakım Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
[R.G. 28 Aralık 2009 – 27446]
—— • ——

İlânlar
Adalet Bakanlığından :
Manavgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 1992/192 Esas, 2002/308 Karar sayılı ve
1996/262 Esas, 2000/263 Karar sayılı dava dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473
sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde
Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin kıyasen
söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun Hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
[R.G. 25 Aralık 2009 – 27443]
—— • ——

Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2008 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan BİRİNCİ SINIF
noterlikler münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.

SIRA NO:
NOTERLİĞİN ADI:
1 - ALANYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
2 - BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ
3 - DİYARBAKIR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
4 - İSKENDERUN İKİNCİ NOTERLİĞİ
5
İSTANBUL
YİRMİÜÇÜNCÜ
NOTERLİĞİ
6 - KONYA İKİNCİ NOTERLİĞİ

2008 YILI
GAYRİSAFİ
GELİRLERİ
679.325,59.-TL.
584.601,73.-TL.
774.176,57.-TL.
648.949,56.-TL.
639.293,07.-TL.
911.386,54.-TL.

7 - MALATYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
8 - MERSİN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
9 - SİVAS İKİNCİ NOTERLİĞİ

526.893,53.-TL.
886.903,52.-TL.
906.125,97.-TL.

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2008 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan İKİNCİ SINIF noterlikler
münhaldır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
2008 YILI
GAYRİSAFİ
SIRA NO:
NOTERLİĞİN ADI :
GELİRLERİ
1 - ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
188.455,48.-TL.
2 - ARDAHAN NOTERLİĞİ
262.006,83.-TL.
3 - BİSMİL NOTERLİĞİ
218.656,99.-TL.
4 - BURDUR BİRİNCİ NOTERLİĞİ
295.912,06.-TL.
5 - CEYHAN İKİNCİ NOTERLİĞİ
253.586,78.-TL.
6 - ÇANAKKALE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
226.333,63.-TL.
7 - FATSA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
379.666,42.-TL.
8 - FETHİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ
502.890,65.-TL.
9 - KAMAN NOTERLİĞİ
180.878,18.-TL.
10 - KÖRFEZ İKİNCİ NOTERLİĞİ
399.005,71.-TL.
11- MENEMEN İKİNCİ NOTERLİĞİ
418.753,95.-TL.
12 - OSMANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ
493.613,44.-TL.
13 - SALİHLİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
424.378,11.-TL.
14 - SİNOP NOTERLİĞİ
386.460,11.-TL.
15 - TOKAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ
410.861,89.-TL.
16 - TOKAT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
437.286,22.-TL.
17 - TORBALI BİRİNCİ NOTERLİĞİ
415.304,90.-TL.
18 - ÜNYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ
317.438,44.-TL.
—————
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2008 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler
münhaldir
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF,
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 7500’ün altında olan belge sahiplerinin başvuru
dilekçelerine 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı,
sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası
olup, olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından

temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.
SIRA NO: NOTERLİĞİN
ADI :
1 - AĞLASUN NOTERLİĞİ
2 - AHLAT NOTERLİĞİ
3 - AKÇAKALE NOTERLİĞİ
4 - AKKÖY NOTERLİĞİ
5 - ALAÇAM NOTERLİĞİ
6 - ARPAÇAY NOTERLİĞİ
7 - AYBASTI NOTERLİĞİ
8 - BEŞİRİ NOTERLİĞİ
9 - ÇİFTELER NOTERLİĞİ
10 - DOMANİÇ NOTERLİĞİ
11 - EMİRDAĞ BİRİNCİ
NOTERLİĞİ
12
GERMENCİK
NOTERLİĞİ
13 - GÖMEÇ NOTERLİĞİ
14 - GÜMÜŞHANE İKİNCİ
NOTERLİĞİ
15
GÜNDOĞMUŞ
NOTERLİĞİ
16 - HINIS NOTERLİĞİ
17 - HORASAN NOTERLİĞİ
18 - KEPSUT NOTERLİĞİ
19
KIZILIRMAK
NOTERLİĞİ
20 - KORKUTELİ BİRİNCİ
NOTERLİĞİ
21 - KUMRU NOTERLİĞİ
22 - SARIGÖL NOTERLİĞİ
23 - SARIKAYA NOTERLİĞİ
24 - SİVASLI NOTERLİĞİ
25 - TUNCELİ BİRİNCİ
NOTERLİĞİ

İLİ:
BURDUR
BİTLİS
ŞANLIURFA
DENİZLİ
SAMSUN
KARS
ORDU
BATMAN
ESKİŞEHİR
KÜTAHYA
AFYONKARAHİ
SAR
AYDIN

2008 YILI
GAYRİSAFİ
GELİRLERİ
167.689,51.-TL.
105.799,29.-TL.
219.438,75.-TL.
26.444,02.-TL.
111.925,40.-TL.
25.959,13.-TL.
105.646,81.-TL.
82.835,68.-TL.
125.659,42.-TL.
53.778,16.-TL.
177.810,14.-TL.
213.702,17.-TL.

BALIKESİR

59.255,82.-TL.
123.011,89.-TL.

ANTALYA

12.912,50.-TL.

ERZURUM
ERZURUM
BALIKESİR
ÇANKIRI

85.201,56.-TL.
120.806,65.-TL.
63.195,84.-TL.
27.910,27.-TL.

ANTALYA

235.089,35.-TL.

ORDU
MANİSA
YOZGAT
UŞAK

81.350,29.-TL.
108.065,83.-TL.
193.902,07.-TL.
125.228,03.-TL.
124.603,51.-TL.
—————

MÜNHAL NOTERLİKLER
2004 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 150.000.-TL. olan, aşağıda ihdas bölgeleri ve
isimleri yazılı bulunan muhdes İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden

itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
1 - Bartın Üçüncü Noterliği'nin; Hacı Mehmet Camii Sokak ile Su Terazisi Sokak ve
Karakaş Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak Piryamcılar Caddesinin Topçu Konağı
Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümünde ve caddenin bu bölümüne açılan cadde ve
sokakların ilk 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,
2 - Gölcük Dördüncü Noterliği'nin; Atatürk Bulvarının Karadeniz Caddesi ile kesiştiği
yerden, Fatih Caddesi ile kesiştiği yere kadarki kısmının güney tarafında ve bu tarafa açılan
cadde ve sokakların ilk 150 metre derinliklerinde, ayrıca Atatürk Bulvarı, Fatih Caddesi,
Preveze Caddesi ve Donanma Caddesinin birleşmesiyle oluşan alanda ve bu caddelerin
birleşimde belirtilen kısımlarının her iki yakasında, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
[R.G. 26 Aralık 2009 – 27444]
—— • ——

Adalet Bakanlığından:
DÜZELTME İLANI
Resmi Gazete’nin 26 Aralık 2009 Tarihli nüshasında yapılan birinci sınıf noterliklerin
ilan metnindeki altıncı sırada bulunan Konya İkinci Noterliğinin 2008 yılı gayri safi geliri
sehven 911.386,54.- TL: olarak yayınlanmıştır.
Konya İkinci Noterliğinin 2008 yılı gayri safi geliri 911.386,54.- TL. olmayıp 2008 yılı
gayri safi geliri 901.675,98.- TL. olduğu Tashihen İlan Olunur.
[R.G. 30 Aralık 2009 – 27448]
—— • ——

ARALIK / 2 0 0 9
A) İSTİFA EDEN VEYA MESLEKTEN AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
12-

42077
92533

İbrahim TOKLUCU
Ayla BAYRAKCI

Ortaköy (Aksaray) Hâkimi
Tufanbeyli Hâkimi

07.12.2009
10.12.2009

B) İSTEĞİ ÜZERİNE EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
1-

32525

Ramazan KARA

Pendik Cumhuriyet Savcısı

16.12.2009

C) YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
1-

19110

Erden KARAYILMAZ

Eyüp Cumhuriyet Başsavcı Vekili

15.12.2009

234-

19010
19729
20758

Fevzi DOĞRU
Cavide TÜRKÖZ
Abdülkadir KAYA

Üsküdar Hâkimi
Kadıköy Hâkimi
İstanbul Hâkimi

20.12.2009
23.12.2009
25.12.2009

Duyuru
27 Aralık 2009 tarih ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar
(Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda
Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22),
30 Aralık 2009 Tarih ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve
Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
- Çevre ve Orman Bakanlığından Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında
Yönetmelik,
- Dış Ticaret Müsteşarlığından Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma
Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik,
- Dış Ticaret Müsteşarlığından İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler
Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma
Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar
Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2010/1-2),
31 Aralık 2009 Tarih ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan,
- 28 Ağustos 1952 Tarihinde Paris’te İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun
Olarak Yapılan Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca
Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiye’deki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış
Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun,
- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1 (Siyasi Parti Kapatma) , K: 2009/4 Sayılı Kararı,
31 Aralık 2009 Tarih ve 27449 - Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan,
- 25/12/2009 Tarih ve 5944 Sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu,
31 Aralık 2009 Tarih ve 27449 – 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan,
- İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2010 tarihinden
geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük
Tarife Cetveli”nin 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması hakkında
2009/15717 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
31 Aralık 2009 Tarih ve 27449 – 4. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
31 Aralık 2009 Tarih ve 27449 – 6. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan,
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığından TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE
BULUNMASINA İZİN VERİLEN PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI
LİMİTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2009/62),
31 Aralık 2009 Tarih ve 27449 – 7. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan,
- Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ait
2005 Protokolü”nün onaylanmasına Dair 2009/15674 Sayılı Milletlerarası Andlaşma, yer
darlığı nedeniyle Bülten’e alınamamıştır.

