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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ANKARA

T.C.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Gene? 
Müdürlüğü ve Birliğimiz arasında imzalanan protokole istinaden yetkilendirilir 
Odalarımızda Sayısal Takograf Kartı işlemleri yapılmaktadır.

Odamız 2005 yılından bu yana Birliğimizin yetkilendirmesiyle K Belgeler 
işlemlerini yürüterek ilde önemli bir hizmet yapmaktadır.Nakliyecilik sektöründe faaliyet 
gösteren üyelerimiz aynı zamanda Sayısal Takograf Kartı işlemlerinin de Odamız 
tarafından yürütülmesini talep etmektedirler.

Üyelerimizin hizmet taleplerine istinaden Sayısal Takograf Kartı işlemlerin 
yürütmek üzere Odamızın yetkilendirilmesi hususunu takdirlerinize arz ederim.
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0441/
Sayısal Takograf Uygulaması 

KARGO

Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan 
Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) kapsamında getirilen sayısal 
takograf (ST) uygulaması, 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu 
kapsamda, ülkemizde ulusal otorite olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile 
Birliğimiz arasında 16 Nisan 2010 tarihinde imzalanan protokol ile sayısal takograf sistemi 
içerisinde kullanılacak sürücü, şirket, servis ve denetim kartlarının sertifıkalandırılarak. 
kişiselleştirilmek suretiyle sahiplerine ulaştırılması hususlarında Birliğimiz yetkilendirilmiştir.

Söz konusu protokol kapsamında, sürücü, şirket ve servis kartla rın ın  Birliğimizce 
yetkilendirilecek Odalar vasıtasıyla verilmesi hususunda adı geçen Bakanlık ile resmi 
mutabakata varılmış olup, bu kapsamda sayısal takograf kartlarının verilmesi ile ilgili olarak 
tarafınızca yapılan başvuru değerlendirilmiş ve Odanızın yetkilendirilmesi uygun görülmüştür. 
Ayrıca, A nkara'da TOBB merkezinde sayısal takograf kartlarının verilmesine ilişkin bir eğitim 
(tarihi bilahare bildirilecektir) düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu itibarla, ekteki Protokolün, 5174 sayılı K anun'un 11 inci maddesinin son fıkrasında 
belirtilen Odanız yetkililerince imzalanarak, en kısa zamanda Birliğimize iletilmesi: ayrıca, 
eğitime iştirak edecek ilgili Oda personelinin isimlerinin. T.C. kimlik numaralarının, e-posta 
adreslerinin ve telefon numaralarının yazılı olarak Birliğimize bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

ü< Of. TC  İn
Sö'j

Ek: Protokol (2 sayfa-2 nüsha)

Dumlupınar Bulvarı No:252 (F.skişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA 
T e l:+90(312) 218 20 00 (PBX) •  F a k s :+90 (312) 219 40 90 - 91 -92 -93 

e-posta : info a  tobb.org.tr •  İnternet A d re s i: wuw.iobb.oni.tr 
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Birliğimizde 
ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim 
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P R O T O K O L

Iş bu Protokol. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (BİRLİK). Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı (BAKANLIK) ile imzaladığı 16.04.2010 tarihli Protokol'e istinaden.
BİRLİK tarafından yetkilendirilen ...........................................................  Odası tarafından (ODA)
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında 
Yönetmelikte belirtilen sayısal takograllarda kullanılmak üzere sürücü, servis ve şirket kartlarının 
ve bunlara ilişkin hizmetlerin verilmesi konusundaki usul ve esasları belirlemek amacıyla 
düzenlenmiştir. BİRLİK ve ODA, aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

Yetki ve Sorumluluk

Madde 1- ODA. sürücü, servis veya şirket kartı almak üzere talepte bulunan kişilerin 
başvurularını alır. TOBB tarafından belirlenen gerekli belgelerin eksiksiz temin edildiğini; fotoğraf 
ve imzanın kart sahibine ait olduğunu teyid eder, gerekli kontrolleri yapar, başvurulan elektronik 
olarak imzalar, fiziki ortamda BIRLİK 'e iletir, BİRLİK tarafından kişiselleştirilen kartları 
sahiplerine teslim eder.

Madde 2- ODA. sayısal takograf kartlarının dağıtımı usul ve esasları ile ilgili iş ve işlemlerde. 
^  Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında 

Yönetmeliğe, ilgili Bakanlıklar tarafından konu ile ilgili çıkarılan tüzük, yönetmelik ve her türlü 
mevzuata, BİRLİK ve BAKANLIK talimatlarına kesinlikle uyacaktır.

Kart başvurularının usulüne uygun şekilde alınmaması veya kartların uygun bir biçimde 
dağıtılmamasından kaynaklanan tüm hukuki ve mali sorumluluk O D A 'ya ait olup, BİRLİK 'in bu 
konuda uğrayacağı zarar O D A 'ya rücu edilecektir.

Görevlendirilecek Personel

Madde 3- ODA, sayısal takograf kartlarının verilmesi işlemlerinin etkin biçimde yürütülebilmesi 
için en az iki personel görevlendirecektir. ODA, görevlendireceği personelinin. BAKANLIK ve 
BİRLİK tarafından belirlenecek eğitim programlarına katılmasını; ilgili kanun ve yönetmeliklere. 
Bakanlığın yayımladığı genelge ve talimatlar dahil olmak üzere konu ile ilgili çıkarılan tüzük, 
yönetmelik ve her türlü mevzuata vakıf olmasını; bunlarla ilgili değişiklik ve gelişmeleri takip 
etmesini sağlayacaktır.

Madde 4- ODA Genel Sekreteri veya görevlendirilecek Genel Sekreter Yardımcısı, sayısal 
/y  takograf kartlarının dağıtılm asından 3.maddede belirtilen personel ile birlikte aynı şekilde sorumlu 

olacak; BAKANLIK ve BİRLİK tarafından belirlenecek eğitim program larına katılacaktır.

Oda tarafından görevlendirilecek personelin, genel sekreterin/genel sekreter yardımcısının isimleri 
BIRLİK 'e gönderilecektir.

D a ğ ı t ı m  İ ş l e m l e r i

M adde 5- ODA. sayısal takograf kartlan başvurusunda TOBB tarafından belirlenen sunulması 
zorunlu belgeleri eksiksiz teslim alacak, elektronik imza ile başvuruları imzalayacak, fiziki 
ortamda dosyalayarak saklayacaktır. Yapılan başvuruların ve başvuru sırasında getirilen belgelerin 
uygunluğu başvuruyu alan ODA personeli tarafından kontrol edilecek son onay BlRLİK tarafından 
verilecektir. Başvuru fiziki dosyaları bir aylık periyotlar halinde B IR LİK 'e gönderilecektir.

M adde 6- Usulüne uygun olarak yapılan taleplere istinaden verilecek sayısal takograf kartları, kart 
sahiplerine tutanak formu düzenlenerek teslim edilecek olup; söz konusu teslim tutanak formlarına 
ODA mührü tatbik edilecek, bu formlar ilgili personel tarafından imzalanacaktır.

Alty apı ve Yazılım

M adde 7- Sayısal takograf kartlarının verilmesi amacıyla tahsis edilmiş yerlerdeki sayısal takograf 
sistemi ile uyumlu olan, marka ve modeli BİRLİK tarafından belirlenen tarayıcı ve nitelikli

v



elektronik sertifikanın (c-imza) yanı sıra gerekli haberleşme araçları, bilgisayar, yazıcı ve internet 
altyapısı ile fotokopi makinesi vb. demirbaşlar O D A 'ca temin edilecektir. Bunların sürekli hizmete 
açık tutulması, bakım ve onanını ile yenilenmesinden ODA sorumludur.

Madde 8- ODA, sayısal takograf kartlarının verilmesi işlemlerinde. BİRLİK tarafından geliştirilen 
yazılımın ilgili kısımlarını ODA-BIRLİK arasında kurulacak VPN bağlantısı aracılığıyla internet 
üzerinden kullanacak ve yazılım üzerinden veri girişini eksiksiz yapacaktır.

Denetim ve Muhafaza

Madde 9- ODA. sayısal takograf kartlarının dağıtım işlemleriyle ilgili iş ve işlemleri, yazışmaları 
ve belgeleri Bakanlık ve BİRLİK görevlilerinin incelemesine ve denetimine açacak; istenilen bilgi 
ve belgeleri sunacaktır. ODA, yapılan denetlemelerde ortaya çıkabilecek usulsüzlükler hakkında 
gerekli yasal ve idari tedbirleri alacak ve müeyyideleri uygulayacaktır.

Madde 10- ODA. sayısal takograf kartlarını, çelik kasalar içinde, kilitli olarak muhafaza edecek, 
belgelerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. ODA, kişiselleştirilmiş olarak 
tarafına intikal eden sayısal takograf kartlarının miktarı ile usulüne uygun olarak verilen; çeşitli 
sebeplerle kullanılamaz hale gelen; BÎRLİK 'e/BA KA NLIK 'a iade edilen sayısal takograf 
kartlarının toplam m iktarının tutarlılığından sorumludur.

Ücretler

Madde 11-Sayısal takograf kartı almak için başvuru sahipleri tarafından ödemeler, BAKANLIK 
tarafından belirlenen banka hesap numarasına yapılacaktır.

Madde 12- Sayısal takograf kartlarının verilmesine ilişkin O D A ’ya aktarılacak payı belirleme 
yetkisi BİRLİK 'e aittir. ODA. BIRLİK 'in kendisine ödeyeceği payın dışında her ne ad ve nam 
adına olursa olsun ayrıca bir ücret talep edemez; ODA, bu payı Meclis kararı ile Hizmetler 
Karşılığı Ücret Tarifesi'ne ekleyecektir. Aksinin yapılması durumda. BÎRLİK, OD A'nın sayısal 
takograf kartı dağıtım yetkisini iptal edecektir.

M adde 13- ODA payı BAKANLIK tarafından aylık olarak hesaplanacak BİRLİK payının serbest 
bırakılmasını takip eden ayın ilk 10 ış günü içinde BİRLİK tarafından O D A 'nın hesabına 
aktarılacaktır. ODA payına esas teşkil edecek kart miktarının hesaplanmasında BAKANLIK 
tarafından bildirilen adetler baz alınacaktır.

Sona Erm e

Madde 14- O D A 'nın bu protokol hükümlerine aykırı hareket etmesi ya da BİRLİK tarafından 
gerekli görülmesi hallerinde, BİRLİK tek taraflı olarak bu protokolü feshetme hakkına sahiptir. 
Bütün bu hallerde, ODA. BİRLİK 'ten herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

Madde 15- ODA, bu Protokolden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şart ve şekilde
devredemez.

Madde 16- İşbu Protokol. BİRLİK ve BAKANLIK arasında imzalanan 16.04.2010 tarihli 
Protokol'ün sona ermesi halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın feshedilmiş sayılır.

Y ü rü rlü k

M adde 17- İş bu Protokol 17 (onyedi) maddeden ibarettir; iki nüsha olarak düzenlenmiş olup 
/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

TOBB Adına ODA Adına



P R O T O K O L

Iş bu Protokol. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (BİRLİK), Ulaştırma. Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı (BAKANLIK) ile imzaladığı 16.04.2010 tarihli Protokol'e istinaden,
BİRLİK tarafından yetkilendirilen ...........................................................  Odası tarafından (ODA)
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında 
Yönetmelikte belirtilen sayısal takograflarda kullanılmak üzere sürücü, servis ve şirket kartlarının 
ve bunlara ilişkin hizmetlerin verilmesi konusundaki usul ve esasları belirlemek amacıyla 
düzenlenmiştir. BİRLİK ve ODA. aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

Yetki ve Sorumluluk

M adde 1- ODA. sürücü, servis veya şirket kartı almak üzere talepte bulunan kişilerin 
başvurularını alır. TOBB tarafından belirlenen gerekli belgelerin eksiksiz tem in edildiğini; fotoğraf 
ve imzanın kart sahibine ait olduğunu teyid eder, gerekli kontrolleri yapar, başvuruları elektronik 
olarak imzalar, fiziki ortamda BİRLİK’e iletir. BİRLİK tarafından kişiselleştirilen kartları 
sahiplerine teslim eder.

M adde 2- ODA. sayısal takograf kartlarının dağıtımı usul ve esasları ile ilgili iş ve işlemlerde, 
fy  Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında 

Yönetmeliğe, ilgili Bakanlıklar tarafından konu ile ilgili çıkarılan tüzük, yönetmelik ve her türlü 
mevzuata. BİRLİK ve BAKANLIK talimatlarına kesinlikle uyacaktır.

Kart başvurularının usulüne uygun şekilde alınmaması veya kartların uygun bir biçimde 
dağıtılmamasından kaynaklanan tüm hukuki ve mali sorumluluk O D A 'ya ait olup, BÎRLİK’in bu 
konuda uğrayacağı zarar O D A 'ya rücu edilecektir.

Görevlendirilecek Personel

Madde 3- ODA, sayısal takograf kartlarının verilmesi işlemlerinin etkin biçimde yürütülebilmesi 
için en az iki personel görevlendirecektir. ODA. görevlendireceği personelinin. BAKANLIK ve 
BİRLİK tarafından belirlenecek eğitim programlarına katılmasını; ilgili kanun ve yönetmeliklere. 
Bakanlığın yayımladığı genelge ve talimatlar dahil olmak üzere konu ile ilgili çıkarılan tüzük, 
yönetmelik ve her türlü mevzuata vakıf olmasını; bunlarla ilgili değişiklik ve gelişmeleri takip 
etmesini sağlayacaktır.

Madde 4- ODA Genel Sekreteri veya görevlendirilecek Genel Sekreter Yardımcısı, sayısal 
takograf kartlarının dağıtılmasından 3.maddede belirtilen personel ile birlikte aynı şekilde sorumlu 
olacak; BAKANLIK ve BİRLİK tarafından belirlenecek eğitim program larına katılacaktır.

Oda tarafından görevlendirilecek personelin, genel sekrelerirı/geııel sekreter yardımcısının isimleri 
BİRLİK 'e gönderilecektir.

Dağıtım İşlemleri

M adde 5- ODA, sayısal takograf kartları başvurusunda TOBB tarafından belirlenen sunulması 
zorunlu belgeleri eksiksiz teslim alacak, elektronik imza ile başvuruları imzalayacak, fiziki 
ortamda dosyalayarak saklayacaktır. Yapılan başvuruların ve başvuru sırasında getirilen belgelerin 
uygunluğu başvuruyu alan ODA personeli tarafından kontrol edilecek son onay BİRLİK tarafından 
verilecektir. Başvuru fiziki dosyaları bir aylık periyotlar halinde B İR LİK 'e gönderilecektir.

M adde 6- Usulüne uygun olarak yapılan taleplere istinaden verilecek sayısal takograf kartları, kart 
sahiplerine tutanak formu düzenlenerek teslim edilecek olup; söz konusu teslim tutanak formlarına 
ODA mührü tatbik edilecek, bu formlar ilgili personel tarafından imzalanacaktır.

Altyapı ve Yazılım
Madde 7- Sayısal takograf kartlarının verilmesi amacıyla tahsis edilmiş yerlerdeki sayısal takograf 
sistemi ile uyumlu olan, marka ve modeli BİRLİK tarafından belirlenen taravıcı ve nitelikli
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elektronik sertifikanın (e-imza) yanı sıra gerekli haberleşme araçları, bilgisayar, yazıcı ve internet 
altyapısı ile fotokopi makinesi vb. demirbaşlar ODA’ca temin edilecektir. Bunların sürekli hizmete 
açık tutulması, bakım ve onarımı ile yenilenmesinden ODA sorumludur.

Madde 8- ODA. sayısal takograf kartlarının verilmesi işlemlerinde, BİRLİK tarafından geliştirilen 
yazılımın ilgili kısımlarını ODA-BIRLİK arasında kurulacak VPN bağlantısı aracılığıyla internet 
üzerinden kullanacak ve yazılım  üzerinden veri girişini eksiksiz yapacaktır.

Denetim ve Muhafaza

Madde 9- ODA, sayısal takograf kartlarının dağıtım işlemleriyle ilgili iş ve işlemleri, yazışmaları 
ve belgeleri Bakanlık ve BİRLİK görevlilerinin incelemesine ve denetim ine açacak; istenilen bilgi 
ve belgeleri sunacaktır. ODA. yapılan denetlemelerde ortaya çıkabilecek usulsüzlükler hakkında 
gerekli yasal ve idari tedbirleri alacak ve müeyyideleri uygulayacaktır.

M adde 10- ODA. sayısal takograf kartlarım, çelik kasalar içinde, kilitli olarak muhafaza edecek, 
belgelerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. ODA, kişiselleştirilmiş olarak 
tarafına intikal eden sayısal takograf kartlarının miktarı ile usulüne uygun olarak verilen; çeşitli 
sebeplerle kullanılamaz hale gelen; BİRLİK 'e/BA KA NLIK 'a iade edilen sayısal takograf 
kartlarının toplam m iktarının tutarlılığından sorumludur.

Ücretler

M adde 11-Sayısal takograf kartı almak için başvuru sahipleri tarafından ödemeler, BAKANLIK 
tarafından belirlenen banka hesap numarasına yapılacaktır.

Madde 12- Sayısal takograf kartlarının verilmesine ilişkin O D A ’ya aktarılacak payı belirleme 
yetkisi BİRLİK 'e aittir. ODA, BÎRLİK 'ın kendisine ödeyeceği payın dışında her ne ad ve nam 
adına olursa olsun ayrıca bir ücret talep edemez; ODA. bu payı Meclis kararı ile Hizmetler 
Karşılığı Ücret Tarifesi'nc ekleyecektir. Aksinin yapılması durumda, BİRLİK, OD A'm n sayısal 
takograf kartı dağıtım yetkisini iptal edecektir.

Madde 13- ODA payı BAKANLIK tarafından aylık olarak hesaplanacak BİRLİK payının serbest 
bırakılmasını takip eden ayın ilk 10 iş günü içinde BİRLİK tarafından ODA'm n hesabına 
aktarılacaktır. ODA payına esas teşkil edecek kart miktarının hesaplanmasında BAKANLIK 
tarafından bildirilen adetler baz alınacaktır.

Sona Erme

Madde 14- O D A 'm n bu protokol hükümlerine aykırı hareket etmesi ya da BİRLİK tarafından 
gerekli görülmesi hallerinde. BİRLİK tek taraflı olarak bu protokolü feshetme hakkına sahiptir. 
Bütün bu hallerde, ODA, BİRLİK 'ten herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

Madde 15- ODA. bu Protokolden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şart ve şekilde 
devredemez.

Madde 16- İşbu Protokol. BİRLİK ve BAKANLIK arasında im zalanan 16.04.2010 tarihli 
Protokol'ün sona ermesi halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın feshedilmiş sayılır.

Yürürlük

Madde 17- İş bu Protokol 17 (onyedi) maddeden ibarettir; iki nüsha olarak düzenlenmiş olup 
./2015 tarihinde yürürlüğe girer.

fOBB Adına ODA-Adına



KARABÜK
TİCARET ve SANAYİ ODASI
KARABÜK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sayı: 300/00- İ0 3  A 08.04.2016
KonutPOS Cihazlarından Alınan Ücret Hk.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
GENEL SEKRETERLİK

ANKARA

Odamız üyelerinin ekte sundukları dilekçede yazar kasa POS cihazları 
kullanımında her ay düzenli olarak ücret kesildiğini, yaptıkları perakende ticaret 
nedeniyle her bir firmada yaklaşık 6-10 ayrı bankanın POS cihazının bulunduğu ve bu 
cihazlardan alınan paranın sebebinin bankalar tarafından açıklanamadığım belirterek 
haksız yapılan bu tahsilatın gerekli mercilere ulaştırılarak çözümünü talep etmişlerdir.

Odamız üyelerinin ekte sundukları dilekçedeki talepleri konusunu

1 Sayfa Dilekçe

Hürriyet Caddesi No: 58/1 KARABÜK • TEL : 0370 424 16 30 •  FAKS : 0370 412 04 84 
E-MAİL : tso@karabuktso.org.tr • WEB SİTESİ : www.karabuktso.org.tr

mailto:tso@karabuktso.org.tr
http://www.karabuktso.org.tr


ı \ M n r tDABU1< ! L A  R î:TVh Sa NAYİ ODASI BAŞKAN LiGllM/

ODAMIZ ÜYELERİ OLARAK TİCARETİMİ YAPTIĞIMIZ ALANLARDA YAZAR KASA POS CİHAZI 
KULLANIRKEN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ BANKALARDAN HER AY DÜZENLİ OLARAK 30 - 40 TL 
TUTARINDA KESİNTİ YAPILMAKTADIR. BU KESİNTİNİN YAPILAN İŞ VE BANKA İLE ANLAŞMAYLA 
HERHANGİ BİR BAĞI BULUNMADIĞI, KEYFİ BİR DÜZENLEME OLDUĞUNA İNANMAKTAYIZ.

BANKALARIN YAZAR KASA POS CİHAZLARIMDAN ALMAKTA OLDUĞU HAKSIZ PARANIN
DURDURULMASINA YÖNELİK ODAMIZIN GEREKLİ MERCİLERE SORUMUMUZU İLETMESİNİ ARZ EDERİZ.
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T.C.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 

Düzenleme Daire Başkanlığı

Sayı : 24049440-045.01 [12]-E. 15197 
Konu : POS cihazı ücretleri

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

03/10/2016

İlgi : a) 18/5/2016 tarihi i ve 9966 sayılı yazınız.
b) 25/5/2016 tarihli ve 7822 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazınız ile yeni nesil yazar kasa POS uygulamalarında alman cihaz ücretlerine ilişkin 
Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından Birliğinize gönderilen yazılar Kuruntumuza iletilmiş olup, mezkur yazılarda; ödeme kaydedici 
cihazlar için bankalar tarafından alınan kullanım parasına ilişkin olarak üyelerinden şikayetlerin geldiği, 
bankalarca söz konusu ücretin alınmaması ya da zorunlu olarak alınacaksa belirli ve en az düzeyde 
alınması gerektiği belirtilmiş olup, ilgi (b)’de kayıtlı Kurumumuz yazısı ile mezkur yazınızın Türkiye 
Bankalar Birliği (TBB) ve TüÂiye Katılım Bankalan Birliğine iletildiği hususu tarafınıza bildirilmiştir.

Bu kapsamda, TBB’den alınan 1/6/2016 tarihli ve 2952 sayılı yazıda; söz konusu yazınızın Birlik 
üyesi bankaların genel müdürlük adreslerine iletildiği, diğer taraftan, Maliye Bakanlığı tarafından 
yayımlanan 69 N o’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 
Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili Genel Tebliğ ile birlikte POS cihazı kullanan vergi mükelleflerine 
1/10/2013 tarihinden itibaren kademeli olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YNOKC) adı verilen 
POS özelliğine de sahip yazarkasanm kullanılması zorunluluğunun getirildiği, söz konusu düzenleme ile 
üreticiler tarafından POS özelliği bulunan yazarkasaların imal edilerek satışa sunulmaya başlandığı, POS 
sahipliğinin bankalardan bu cihazları kullanan mükelleflere geçtiği ve bu cihazlar üzerinde çalışan banka 
yazılımları için gerekli bakım ve onarım hizmetlerinin yazarkasa üreticilerinden alınması zorunluluğunun 
getirildiği, yeni düzenleme ile bankaların bakım ve onarım hizmetlerini istedikleri kuruluşlar aracılığıyla alma 
imkanının oıtadan kalktığı, bu kapsamda yazarkasa üreticilerinin, bakım, destek ve güvenilir işlem merkezi 
(TSM) hizmetlerinden kaynaklanan maliyetleri bankalara yansıttığı, söz konusu değişikliklerin bankalarda 
yeni ve süreklilik arz eden maliyetlere sebep olacağı ve oluşacak bu maliyetlerin müşterilere ve üye 
işyerlerine yansıyabileceğinin öngörüldüğü, bankalar tarafından yapılan değerlendirmelerde bahse konu 
m aliyetlerin yazarkasa üreticileri tarafından aylık olarak bankalara yansıtılan yeni uygulamadan 
kaynaklandığının belirtildiği ifade edilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

[~e-imzalıdır~j
YakupASARKAYA 

Başkan Yardımcısı V.

Adres: Büyükdere Cad. No: 106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL 
Telefon: (212) 214 50 00 - 01 Faks: Kep : bddk@ hs01.kep.tr
Elektronik Ağ: http://www.bddk.org.tr/

5 0 7 0  s a y ı l ı  E l e k t r o n i k  İ m z a  K a n u ı t u ' n a  u y g u n  o l a r a k  G ü v e n l i  E l e k t r o n i k  İ m z a  il e  ü r e t i l m i ş t i r .  
E v r a k  te y id i  h t t p s : / / e b u l t e n . b d d k . o r g . t r / e b y s s o r g u  a d r e s i n d e n  4 R L 2 - K S D K - 8 D 7 V  k o d u  il e  y a p ı l a b i l i r .
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Sekreterliğine

1 TOBB
TÜ RK İYE

OD ALAR V E  B O R SA LA R  
BİRLİĞİ

KARABÜK Tarih : 43710/2016
Sayı : 0 5 1 5 -3fc>o
Konu : POS Uygulam aları Hk.

I__ _ l 1 7.10.2016 1 9 4 3 7
İlgi: a) 08/04/2016 tarihli ve 300/00-1034 sayılı yazınız,

b) 18/05/2016 tarihli ve 0515-175/9963 sayılı yazım ız,

c) B ankacılık Düzenlem e ve Denetlem e K urum u Düzenlem e Daire B aşkanlığının 03/10/2016 

tarihli ve 24049440-045.01 [12]-E. 15197 sayılı yazısı.

Yeni nesil yazar kasa POS uygulam alarında alm an cihaz kullanım  ücretleri hakkındaki ilgi (a) 

yazınız B ankacılık D üzenlem e ve D enetlem e K uruntuna intikal ettirilm iş, ilgi (b) yazım ız ile O danıza 

bilgi verilm iştir.

Konu ile ilgili o larak Bankacılık Düzenlem e ve Denetlem e Kurum u D üzenlem e Daire B aşkanlığının 

B irliğim ize gönderm iş olduğu cevabi ilgi (c) yazı ekte sunulm uştur.

B ilgilerinizi rica ederim.

Saygılarım la,

1 „
Genel Sekreter Yrd.

Dumlupmar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA 
T e l :+90(312) 2 18 20 00 (PBX) •  F a k s :+90 (312) 219 40 90 - 91 - 9 2 - 9 3  

e-posta : info@tobb.org.tr •  VVeb : www.tobb.one.tr 
Ayrıntılı Bilgi tçin: G. ALEMDAR TELEFON : 0312 218 21 91 E-MAİL : mspm@tobb.org.tr

Birliğimizde 
ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi 
uygulanmaktadır

F022/1/01.07.2003/1/06.06.2013 Sayfa No 1 /1

-----------------——-

—
asa

mailto:info@tobb.org.tr
http://www.tobb.one.t
mailto:mspm@tobb.org.tr


S a y ı: 300/01- 01.07.2016
KonutSYM D.Ç.A.Ş. Talebi H L

f

TÜRKİYE OBALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
YÖNETİM  KURULU BAŞKANLIĞI

ANKARA

İLGİ:a)26/05/2016 tarih , 300/00-1574 sayılı yazımız 
b)29/06/2016 ta rih ,12868 sayılı yazınız.

İlgi a yazımızla Odamız iiyesi SYM Demir Çelik A.Ş.'nin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının kapasite raporu  talebimi, kriterlerin  mevcudiyetinin olmaması 
nedeniyle ekspertiz raporuyla karşıladığımızı belirtmiştik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekspertiz Raporunu geçici kabul yaparak 
Birliğimizden K apasite R aporu çıkarılam ayan sanayi işletmeleri için odalarca 
düzenlenen ekspertiz raporunun uygun olabileceği yazısını istemektedir.

Aynı sorun kapasite raporu  düzenlenemeyen gıda işletmelerinde Ekspertiz 
Raporunun kabul edilebileceği yönündeki 07.02.2006 tarih ,4236 sayılı yazınızda 
belirtilerek sorun çözülm üştür.

K onunun takdirlerinizle yeniden değerlendirilerek firmam ızın ilgili 
bakanlık nezdinde ki m ağduriyetinin giderilmesini arz ederim.

Hürriyet Caddesi No: 58/1 KARABÜK • TEL : 0370 424 16 30 a FAKS : 0370 412 04 84 
E-MAİL : tso@karabuktso.org.tr 5 WEB SİTESİ : www.karabuktso.org.tr

mailto:tso@karabuktso.org.tr
http://www.karabuktso.org.tr
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Komi: Kapasite raporu
__ J İş a re t v s  N o :; T a r ih : % 2 . 2 0 0  fc
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Bilindiği gibi, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretildiği işyerlerine, yetki 
alanına göre belediyeler veya il özel idarelerince çalışma izni ve gıda sicili, Tanın İl 
Müdürlükleri tarafından ise üretim izni verilirken istenen belgelerden biri de kapasite raporudur.

Ancak, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5 inci 
maddesi ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde 

'■w kapasite raporu düzenlenemeyecek işletmelerin tanımı yapılmış ve kapasite rapora yerine 
geçecek tespitlerin ne şekilde yapılacağı konusunda tereddütler oluşmuş ve farklı uygulamalara 
başlanmıştır.

Bu nedenle, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığıma hem uygulamada birliği 
sağlamak, hem de üyelerimizin şikayetlerini ortadan kaldırmak amacıyla kapasite raporu 
düzenlenemeyecek işyerleri için kapasite raporu yerine ekpertiz raporunun kullanılması 
önerilmiş ve her iki bakanlıktan da olumlu görüş bildiren ekte yer alan yazılar alınmıştır.

Üyelerinizin yerine getirmesi gereken işlemlerin aksamaması açısından kapasite raporu 
düzenlenemeyen işyerlerine, Ek l ’de yer alan tanımlar dikkate alınarak odalarımızca 
düzenlenip onaylanacak olan, firmanın kullandığı makinalann toplam gücü (BG), işçi sayısı, 
üretim miktarı vb. bilgileri içeren ekspertiz raporunun kullanılması hususunda gereğim rica 
ederim.

EKLER:
1. Kapasite raporu düzenlenemeyecek gıda işyerlerinin listesi.
2. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alman yazı.
3. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge.

Telgraf Adres:8lRLİK-Ankara -TEL: (Sani) 0.312.413 80 00 (Pbx) • (Fax) 0.312.418 32 68-417 82 35 
(Bşk,) 0.312.418 42 90 (Gen. Sek.) 0.312.413 72 25 • E-posta:sanayi@tobb.org.tr • web:httpV/www,tobb.org.tr - PK.95-06640 Bakanlıklar

Karşılıklarda : Servis, Tarih ve sayı belirtilmelidir

CMiviiiiiiçttis om) 5ci!ing*'*lcn;f)lh‘}çckt itn\GWA >' A LA R t*  znjnıilçmpçrjl. det
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TİCARET YE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

n

KARABÜK Tarih : 2 9.05.201 6 İ 2  8 6 8
Sayı : 0512/MB
Konu : Ekspertiz ve Kapasite Raporu Hk.

I__ _J
İlgi: 26/05/2016 tarihli ve 300/00-1574 sayılı yazınız.

Odanız üyesi SYM Demir Çelik A. Ş. firmasının talebi ile ilgili yazınız Birliğimizce incelenmiştir.

1 - Kapasite Kriteri olmayan birçok ürün olmasına rağmen, Birlik Yönetim Kurulunun 23/01/2016 tarih 
ve 9 sayılı kararı ile onaylanan “Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esaslarımda kapasite 
kriteri olmayan ürünler ile ilgili kapasite tespit yöntemleri belirtilmektedir. Ancak Sıcak çekme 
suretiyle inşaat demiri üreten firmalar için uygulanacak “Sıcak Demir Çekme Haddehaneleri" kapasite 
kriteri mevcut olup, bu konuda üretim yapan tüm sanayicilere uygulanmaktadır.

2- Kapasite Kriteri oluşturulamadığı veya olmadığı durumlarda Ekspertiz Raporunun uygun/geçerli 
olacağını belirten bir beyanın, Kapasite Raporu yerine geçmesi, 5174 sayılı yasa ve mevcut mevzuata 
göre mümkün değildir.

Bilindiği üzere kapasite raporları 5174 sayılı yasaya göre odalarca sanayicilere hazırlanan (Madde-12 
Odaların görevleri ve Madde-26 Odalarda belge bedelleri ve ücretler bölümü) ve yine yasa gereği 
Birliğimizin onayından sonra geçerli olan (Madde-71 Birlikçe alınacak ücretler) belgelerdir.

Ekspertiz raporları ise, birçok konuda odalarımızca hazırlanan belgelerdir. Oda Muamelat 
Yönetmeliğinin “Madde-27 Belgeler” bölümü, odalarda onaylanan ve düzenlenen belgeler ile verilen 
hizmetler hakkında düzenlenmiştir. Aynı zamanda bazı kamu kurumlanılın talepleri ile de eksper ve 
bilirkişi raporları düzenlenmekte ve odalar tarafından onaylanmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere ekspertiz raporları ile kapasite raporları hukuki nitelikleri farklı belgeler 
olduğundan, ekspertiz raporlarının kapasite raporları yerine kullanılması mümkün değildir.

Bilgilerinizi arz ederim.

Saygılarımla.

Mustafa SARAÇOZ
Genel Sekreter

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA 
T e l:+90 (312) 218 20 00 (PBX) o  Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 -92 -93 

e-posta : info@tobb.org.tr O Web : ~ v ~v..-:::+.-s:'++ Kalite Yönetim Siste 
u vatı) anmaktadır
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KARABuK CHaMBEE. OF CüMMERCb AND INDÜS iR i

©5/Ö1/2017
Sayı:3©0/00-
K onıa :B o rç  Y a p ı la n d ır m a la r ı  H k .

T ü r k i y e  o d a l a r  y e  b o s s a l a r  b î r l I ğ i

Y Ö N E T İM  K U R U L U  B A Ş K A N L I Ğ3 

A N K A R A

B a z ı A la c a k la r ım  Y e m d e n  Y a p ıla n d ır ı lm a s ın a  ilişkim 6736  sa y ılı kamam 
g e re ğ in c e  b o rç la r ın  y e n id e n  y a p ıla n d ır ı lm a s ı  a m a c ıy la  ilim iz  g e n e lin d e  
ö n e m li s a y ıd a  b a ş v u r u  g e rç e k le ş t ir i lm iş t ir .

A n c a k  ö d e m e le r in  yıl somama d e n k  g e lm esi ve  e k o n o m id e  y a ş a n a n  
d u r g u n lu k  n e d e n iy le  y a p ı la n d ı r m a  b a ş v u r u s u n d a  b u lu n u p  b o rc u  ö d e m e k  
iç in  i r a d e  b e y a n ın d a  b u lu n a n  f i r m a la r ın  % 3 0 ’n in  l .v e  2. ta k s i t  ö d e m e le r in d e  
b u lu n a m a m a s ı  m edeniy le  y a p ı la n d ı r m a la r ı  b o z u lm u ş tu r .

Y u k a r ıd a  b e lir t i le n  m ü c b ir  s e b e p le r  m edeniy le  y a p ı la n d ır m a y ı  
g e rç e k le ş t ir ip  b o r c u n u  ö d e y em ey e n  f i r m a la r a  l .v e  l . t a k s i t  ö d e m e le r in i  
O c a k  xAyı s o n u n a  k a d a r  ö d e m e le r i  k a y  d iv la y e n i  b i r  im k a n  g e tir ilm e s i 
h u s u s u n d a  y a rd ım la r ın ız ı  d i le r  s a y g ıla r  s u n a r ım .

T u n c a y  Ö Z C A J^ a ' 
Y ö n e tim  K u r u lu  B a ş k a n ı

A

Hürriyet Caddesi No: 58/J KARABÜK *. TEL : 037CL424 16,.30 * FAKS : 0370-412 04 84 
E-MAİL : tso@karabuktso.org.tr WEB SİTESİ : www.karabuktso.org.tr
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TÜRKİYE 
ODALAR VS BORSALAR 

BİRLİĞİ

Ö Ç N E L .  ö ^ £ c 7 c £ . ü & Î N ° E
3 1 ,0 1 2 0 1 ?

Tarih
Sayı : 022/87 
Konu :

L_ J
İlgi: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan sürelerin 
uzatılması

27.01.2017 tarihinde yayınlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 mcı maddesi 
6736 sayılı Kanuna geçici 2 inci madde eklenmiştir.
Geçici 2 inci maddenin birinci fıkrası; “Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu 
halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 
Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı 
fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla 
Kanun hükümlerinden yararlandırılır.”,
İkinci fıkrası; “Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin 
ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak 
üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.” hükmündedir.
Bu kapsamda;
• 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma için başvuruda bulunmuş ancak Kasım ve Aralık ayları 
taksitlerinden herhangi birini veya her ikisini ödemeyerek yapılandırması bozulan üyeler için 
taksitlerin vade tarihinden, 6770 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih olan 27.01.2017 tarihine kadar 
hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Mayıs 2017 sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan 
yararlanmaya devam edebileceklerdir.
• Yapılandırmaya başvurmuş, Kasım ve Aralık ayı taksitlerini ödemiş üyeler için ise taksitlerinin
devamı dörder aylık erteleme dikkate alınarak Mayıs 2017 tarihinden itibaren teselsül ettirilebilecektir. 
Bilj............... a ederim.
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Malice Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığıi'nJan:

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 
6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 5)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1 )  Bu Tebliğde. 27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar 
belirlenmiştir.

(2) Bu Tebliğde yapılan açıklamalar, il özel idareleri ile belediyelere ait olan ve 6736 sayılı Kanun kapsamında 
yapılandırılan alacaklar hakkında da uygulanacaktır.

Dayanak
MADDE 2 -  (1) Bu Tebliğ. 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 

hazırlanmıştır.
6736 Sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenler
MADDE 3 -(1 ) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında. Kanun kapsamında 

yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla 
ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları, 
ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 
uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç 
ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden 
yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.

(2) Fıkra hükmünden yararlamlabilmesi için:
a) 6736 sayılı Kanunun 2. 3 veya 4 üncü maddeleri ile 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında 

borçların yapılandırılmış olması.
b) 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle Kanun 

hükümlerinin ihlal edilmiş olması.
c) İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre 

(her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 
ödenmesi.

gerekmektedir.
(3) Fıkra hükmünden yararlamlabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır.
(4) 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla büyükşehir belediyesi sınırlarına dâhil edilen 
yerlerdeki su ve atık su alacaklarından. 6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında 
vapılandırılanlar hakkında da yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

(5) 6736 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinden yararlanan mükelleflerin ödemeleri gereken tutarları 
süresinde ödememeleri halinde Kanun hükümleri ihlal olmadığından, anılan maddeler uyarınca ödenecek tutarlar fıkra 
kapsamına girmemektedir.

Örnek 1-6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve 12 taksit ödeme 
seçeneğini tercih eden borçlu, 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemesi gereken ilk taksiti ödemediğinden. Kanundan 
yararlanma hakkını kaybetmiştir. Borçlunun ödemediği taksit tutarını. 30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 
27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 
31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemesi halinde. Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecektir.

Örnek 2- 6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve peşin ödeme seçeneğini 
tercih eden borçlu, yapılandırılan tutarlara ilişkin 2/1/2017 tarihine kadar herhangi bir ödeme yapmadığından 
Kanundan yararlanma hakkını kaybetmiştir.

Borçlu. Kanun kapsamında yapılandırdığı borçlarını, peşin ödeme seçeneğini tercih etmesi nedeniyle bu 
tutarlara ayrıca bir katsayı uygulanmaksızın ve geçici 2 nci maddenin dördüncü fıkrası gereğince, Yİ-ÜFE tutarından 
%50 oranında indirim de uygulanarak, birinci fıkranın getirmiş olduğu düzenleme kapsamında 30 Kasım 2016 
tarihinden (bu tarih hariç) 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç 
ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödediği takdirde Kanun hükümlerinden
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> ararlanabileeektir.
(6) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin alrıncı fıkrasında. "(6) Kanunun 3 üncü maddesinin 

dokuzuncu fıkrası iie 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra 
hükümlerine göre ödenmemesi nedeni} le bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş 
olan borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine 
göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır.'' 
hükmüne yer verilmiştir.

(7) 6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre. Kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinden yararlanmak üzere yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, 
katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan borçluların Kanundaki diğer şartların yanı sıra: 
maddede belirtilen vergi türlerinden, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç 
tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme hâlinde borcun tamamen 
ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri gerekmektedir.

(8) Geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu 
fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakları madde hükmüne göre ödeyememiş olan ve bu nedenle Kanundan 
yararlanma hakkını kaybeden borçlulara da bir imkân getirilerek, ihlale neden olan tutarları 31/5/2017 tarihine kadar 
(bu tarih dâhil) ödemeleri ya da 27/1/2017 tarihinden önce veya 31/5/2017 tarihine kadar yaptıkları başvurulara 
dayanılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor 
durumda olduklarının tespit edilmesi durumunda Kanun hükümlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır.

(9) Çok zor durum halinin tespitinde. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin uygulamalarını gösteren ilgili 
mevzuatta yapılmış açıklamalara göre işlem yapılacak ve borçluların tecil ve taksitlendirme taleplerinin çok zor durum 
hali dışındaki nedenlerle reddedilmiş olması geçici 2 nci maddenin altıncı fıkrası ile getirilmiş olan imkânı ortadan 
kaldırmayacaktır.

Taksit Sürelerinin Uzatılması
MADDE 4 - (1 )  6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında "(2) Kanun kapsamında 2017 

yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri. 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci 
fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay 
uzatılmıştır." hükmü yer almaktadır.

(2) Fıkra hükmüne göre. Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren (ödeme süresi bu aya tekabül 
eden taksitler dâhil) ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Taksitlerin ödeme 
süreleri tahsil dairelerince re'sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.

(3) Fıkra kapsamında. Kanunun 2. 3, 4 ve 5 inci maddeleri ile 6 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve 10 
uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında ödenmesi gereken alacaklara ilişkin taksitlerin ödeme süreleri 
uzamaktadır.

Örnek 3- Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında 12 taksit seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve 
ilk taksitini Kasım 2016 ayında ödeyen borçlunun, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre 2017 yılının Ocak 
ayından itibaren ödenmesi gereken diğer taksitlerinin ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

TAKSİTLER MEVCUT ÖDEME SÜRELERİ YENİ ÖDEME SÜRELERİ
2.Taksit 31 Ocak 2017 31 Mayıs 2017

3. Taksit 31 Mart 2017 31 Temmuz 2017

4. Taksit 31 Mayıs 2017 30 Eylül 2017

5. Taksit 31 Temmuz 2017 30 Kasım 2017

6. Taksit 30 Eylül 2017 31 Ocak 2018

7. Taksit 30 Kasım 2017 31 Mart 2018

8. Taksit 31 Ocak 2018 31 Mayıs 2018

9. Taksit 31 Mart 2018 31 Temmuz 2018

10. Taksit 31 Mayıs 2018 30 Eylül 2018

11. Taksit 31 Temmuz 2018 30 Kasım 2018
12. Taksit 30 Eylül 2018 31 Ocak 2019

(4) Fıkra kapsamında uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit 
süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

(5) Fıkra kapsamında ödeme süresi uzayan taksitlerin, uzayan süre içerisinde ödenmemesi durumunda 
Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmünün tatbik edileceği tabiidir.



Dokıyısı;. la. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden:
- ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi.
- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi \  ey a eksik ödenmesi. '•
- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen, ayın 

sonuna kadar da ödenmemesi.
hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Bu durumda. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi 

Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 
Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Örnek 4 - Örnek l'deki borçlu süresi içerisinde ödemediği 30 Kasım 2016 vadeli birinci taksitini geçici 2 nci 
maddenin birinci fıkrası kapsamında 31 Mayıs 2017 tarihinde ödemiştir. Borçlu. Ocak 2017 avında ödemesi gereken 
ve geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödeme süresi 31 Mayıs 2017 tarihine uzayan ikinci taksitini ise bu 
sürede ödememiştir. Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlerin ilk 
ikisinin süresinde ve tam ödenmesi gerektiğinden, borçlunun Mayıs 2017 ayında ödemesi gereken ikinci taksiti 
süresinde ödememiş olması nedeniyle Kanundan yararlanma hakkı sona ermiştir.

Örnek 5 -Örnek 3'deki borçlu, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödeme süreleri uzatılan 
taksitlerinden Eylül 2017 ve Temmuz 2018 aylarında ödemesi gereken taksitler hariç diğer taksitlerini süresinde 
ödemiştir. Süresinde ödenmeyen bu taksitlerin, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar geçen süre için 
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 12 nci taksiti izleyen ayın sonuna kadar (Şubat 2019) ödenmesi şartıyla 
6736 sayılı Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

(6) Fıkraya göre. 2017 yılının Ocak avından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi uzadığından. 
Kanunun 10 uncu maddesinin onsekizinci fıkrası hükmünün uygulamasında uzayan taksit sürelerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

(7) Geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen ihbarnameler için Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılması durumunda taksit ödeme sürelerinin geçici 2 nci maddenin 
ikinci fıkrasına göre belirleneceği tabiidir. Ancak, geçici 2 nci madde ile Kanunun anılan hükümlerinden yararlanmak 
için yapılması gereken başvuruların sürelerinde bir değişiklik yapılmadığından. Kanunun 4 üncü maddesinin, birinci ila 
sekizinci fıkralarından yararlanmak isteyen mükelleflerin ihbarnamenin tebliğini takip eden otuz gün içerisinde ilgili 
vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Örnek 6- 6736 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
başlanılan vergi incelemesi sonucu tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 15 Şubat 2017 
tarihinde tebliğ edilmiştir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılmak istenilmesi halinde 17 Mart 2017 
tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bu takdirde. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre 31 Mart 2017 tarihine kadar ödenmesi gereken 
peşin veya birinci taksitin ödeme süresi, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 31 Temmuz 2017 tarihine 
uzayacak ve diğer taksitler bu tarihi izleyen ikişer aylık dönemler halinde. Eylül 2017. Kastm 2017. Ocak 2018. Mart 
2018. Mayıs 2018 aylarında ödenecektir.

Peşin Ödeme İndirimi
MADDE 5 - (1 )  6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında. "(4) Kanun kapsamında 

peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen 
süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim 
yapılır ve katsayı uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

(2) Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, yapılandırılan alacak tutarının ilk taksit 
ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, ter'i alacaklar yerine Yl-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak 
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca. Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen 
ödenmesi hâlinde. Yİ-ÜFE tutarının yanında hesaplanan gecikme faizinden de %50 oranında indirim yapılmaktadır.

(3) Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, borçluların peşin veya taksitli ödeme 
tercihine bakılmaksızın. Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih 
dâhil) ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından ve 4 üncü maddenin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında 
yapılandırılan alacaklarda ayrıca gecikme faizi üzerinden %50 oranında indirim yapılacaktır.

Ayrıca, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi nedeniyle hesaplanan katsayı tutarları, alacağın tamamının 
fıkra kapsamında ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek, tahsil edilmiş olan tutarlar ile bu tutarlar üzerinden 
hesaplanarak tahsil edilmiş geç ödeme zamları 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi de göz önünde bulundurularak 
red ve iade edilecektir.

Örnek 7- 6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve 6 taksit ödeme seçeneğini 
tercih eden borçlu. 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemesi gereken ilk taksiti ödemediğinden. Kanundan yararlanma



hakkini kaybetmiştir.
Borçlu, yapılandırılan tutarlarının tamamını a ■ May u 20i t tarihine kadar ödeyerek peşin ödeme indiriminden 

y ararlanmak istemiştir.
Bu durumda ödenecek tutar: yapılandırılan alacak aslının tamamı ve "«50  oranında indirim yapılan Yİ-ÜFE 

tutarı iie bu tutarların toplamı üzerinden 30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 271 2017 tarihine kadar (bu tarih 
dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammının toplamından oluşacaktır. Ayrıca borçludan 
katsayı tahsil edilmeyecektir.

(4) Fıkra hükmüne göre, yapılandırılan alacağın tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 
ödenmesi şartıyla uygulanacak peşin ödeme indiriminden yararlanacak borçlular, geçici 2 nci maddenin yürürlüğe 
girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla Kanun hükümlerini;

- ihlal etmemişlerse yapılacak ödemelere geç ödeme zammı hesaplanmavacaktır.
- ihlal etmişlerse yapılandırılan alacağın tamamı (süresinde ödenen tutarlar hariç) üzerinden geç ödeme zammı 

hesaplanacaktır. Ancak. Yİ-ÜFE tutarı ve gecikme faizi üzerinden alınması gereken geç ödeme zammı, bu alacakların 
peşin ödeme indirimi uygulanmış tutarları üzerinden hesaplanacaktır.

Örnek 8- 6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında 18 taksit seçeneği tercih edilmek suretiyle 
yapılandırılan alacağa ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Alacak Aslı Tutan
Yİ-UFE Tutarı 
Katsayı Tutarı 
Toplam Ödenecek Tutar 
Taksit Tutarı

1.500.00 TL
300.00 TL
270.00 TL

2.070.00 TL 
(2.070.00/ İ8=)l 15.00 TL

Borçlu tarafından 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödenmediğinden. 6736 sayılı 
Kanundan yararlanma hakkı kaybedilmiştir.

6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi 27/1/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, borçlu tarafından birinci 
taksit için 15/2/2017 tarihinde, ikinci taksit için 27/2/20i 7 tarihinde, üçüncü taksit için 7/3/2017 tarihinde ödeme 
yapılması durumunda ödenecek tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

Birinci Taksit
Borçlu tarafından birinci taksit için geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında ödeme yapılacağından, 

birinci taksit tutarı için anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 
altıncı fıkrasına göre geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

Bu durumda:
Taksit Tutarı: 115.00 TL
Geç Ödeme Zammı Hesaplanacak Süre: 1/12/2016 - 27/1/2017
Ödenecek Geç Ödeme Zammı Tutarı: (115.00 x %2.80=)3.22 TL
Birinci Taksit İçin Ödenecek Toplam Tutar: ( 115.00 + 3.22=) 118.22 TL olacaktır.
ikinci ve Üçüncü Taksitler
İkinci ve üçüncü taksitler geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası ile uzatılan ödeme süresi içerisinde 

ödendiğinden, bu taksitler için geç ödeme zammı hesaplanmayacak ve mükellef tarafından her bir taksite karşılık
115,00 TL ödeme yapılacaktır.

Bu durumda, borçlu tarafından ilk üç taksite karşılık 348.22 TL ödeme yapılmış olup bu ödemenin:
Alacak Aslına İsabet Eden Tutarı 
Yİ-ÜFE Tutarına İsabet Eden Tutarı 
Katsayı Tutarı 
Geç Ödeme Zammı Tutarı

(1.500.00 / 18 x 3=)250.00 TL 
(300.00 / 18 x 3=)50.00 TL 

(270.00 / 18 x 3=)45.00 TL 
3.22 TL'dir.

Borçlu tarafından kalan 15 taksitin tamamının 30/4/2017 tarihinde ödenmek istenmesi durumunda geçici 2 nci 
maddenin dördüncü fıkrası kapsamında peşin ödeme indirimi uygulanarak ödenecek tutar, yapılan ödemeler dikkate 
alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Ödenecek Tutar 
Alacak Aslı Tutarı 
İndirimli Yİ-ÜFE Tutarı 
Geç Ödeme Zammı Tutarı

Geç Ödeme Zammı Tutarı 
Geç Ödeme Zammı Tutarı 
Ödenecek Tutar 
Ödenecek Tutar

Alacak Aslı Tutarı + İndirimli Yİ-ÜFE Tutarı + Geç Ödeme Zammı Tutarı 
(1.500.00 - 250.00=) 1.250.00 TL 
[(300.00 x %50=)150.00 - 50.00=] 100.00 TL
[(Toplam Alacak Aslı Tutarı + İndirimli Yİ-ÜFE Tutarı) x (Süre x %1.40)]
- [(Ödenen Alacak Aslı + Ödenen Yİ-ÜFE Tutarı) x (Süre x °ol.40)[
[(1.500.00 + 150.00) x (2 x %1.40)] - [(83.33 -  16.67) x (2 x %1.40)]
(46.20 - 2.80=)43.40 TL 
1.250.00+ 100.00 + 43.40 
1.393.40 TL'dir.

Borçlu, geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş



olduğundan, ndirimii Yİ-l FE tutarı dikkate alınarak.......cağın tamamı üzerinden geç ödeme zammı hesaplanacak.
birinci taksitte geç ödeme zammı ile birlikle ödenen a! ıcak aslı ve Yt-ÜFE tutarına isabet eden geç ödeme zammı bu 
tutardan düşülecektir.

Ayrıca, borçlu tarafından ilk üç taksitle birlikte ödenen 45.00 TL katsay ı tutarı iie birinci taksitte ödenen 
katsayı tutarı üzerinden hesaplanan 0.42 TL geç ödeme zammı toplamı olan 45.42 TL borçluya iade edilecektir.

Örnek 9 -  Örnek 8'deki borçlunun taksitle ödeme seçeneği kapsamında birinci taksiti süresinde (30 Kasım 
2016 tarihinde) ödemiş olduğu varsayımı çerçevesinde, geçici 2 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında geri kalan 
taksitlerin tamamının. 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde bu ödemeler için herhangi bir 
geç ödeme zammı hesaplanmayacaktır.

(5) 6736 sayılı Kanunun:
- 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin ödeyeceği tutarlar 

üzerinden taksitli ödeme halinde katsayı hesaplanmakla birlikte Yİ-ÜFE tutarı.
- "İşletme kayıtlarının düzeltilmesi" başlıklı 6 ncı maddesi hükmünden yararlanılması durumunda ise tahakkuk 

eden vergiye herhangi bir katsayı ve Yİ-ÜFE tutarı.
hesaplanmadığından, anılan maddeler kapsamında ödenecek tutarlar için geçici 2 nci maddenin dördüncü 

fıkrası hükümlerinden yararlanılması söz konusu değildir.
Ödeme Seçeneğinin Değiştirilmesi
MADDE 6 -  (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında. "(5) Kanun kapsamında 

peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını 
kaybedenlerce. 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli 
ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve 
şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır." hükmüne yer verilmiştir.

(2) Bu hüküm ile peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeme 
yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara talep etmeleri halinde yapılandırılan borçlarını 
taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir.

Bu durumda, peşin ödeme seçeneği tercih edildiği tarihte, taksitli ödeme seçeneğine göre Kanun kapsamında 
ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresine göre oluşacak taksit ödeme süreleri esas alınacak ve bu fıkrada 
öngörülen süre ve şekilde ödeme yapılmak suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

(3) Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için:
a) 6736 sayılı Kanunun 2, 3 veya 4 üncü maddeleri ile 10 uncu maddenin ondokuzuncu fıkrası kapsamında 

borçların peşin ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılmış olması.
b) Maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarlar süresinde ödenmeyerek 

Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması.
c) 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili tahsil dairesine yazılı başvuruda bulunularak taksitli ödeme 

seçeneğinin tercih edilmesi.
ç) Tercih edilen taksit seçeneğine göre 27/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken taksitlerin geç ödeme 

zammıyla birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise geçici 2 nci maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi.

gerekmektedir.
Fıkra hükmünden yararlanılarak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde. Kanun kapsamında 

yapılandırılan tutara, tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayının uygulanacağı tabiidir.
(4) Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğine göre yapılandırılan alacaklara karşılık geçici 2 nci maddenin 

yürürlük tarihinden önce yapılmış olan ödemeler, borçlunun tercih ettiği taksitlerin birincisinden başlamak üzere ve 
tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilecektir.

(5) Fıkra hükmünden yararlanılması halinde yapılandırılan borçlar taksitler halinde ödeneceğinden, taksitlerin 
süresinde ödenmemesi durumunda. Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hükümler dikkate alınarak 
işlem yapılacaktır.

(6) Peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeme yapmayarak 
Kanundan yararlanma hakkım kaybeden borçlulardan taksitli ödeme seçeneğine geçmek isteyenlerin, bu Tebliğ ekinde 
yer alan (Ek-1) dilekçe ile ilgili vergi dairelerine ayrı ayrı müracaat etmeleri gerekmektedir.

İl özel idareleri ve belediyelerin örneğe uygun dilekçeyi hazırlayarak borçluların kullanımına sunmaları icap 
etmektedir.

(7) 6736 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinden yararlanan mükelleflerin ödemeleri gereken tutarları 
süresinde ödememeleri halinde Kanun hükümleri ihlal olmadığından, anılan maddeler uyarınca ödenecek tutarlar fıkra 
kapsamına girmemektedir.

(8) Fıkrada, peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeme yapmayarak 
Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara taksitle ödemeye geçme imkânı tanınmış olup. Kanun kapsamında



ödenecek tutarlar! taksitler halinde öce ve tercihinde nui ananların. hu fıkra kapsaırunda taksit sayısını değiştirerek 
artırmaları mümkün bulunmamaktadır.

6736 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Dokuzuncu Fıkrası Hükmünü İhlal Edenler
MADDE 7 - ( ! )  6736 sayıiı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yedinci, fıkrasında. "(7) Kanunun 4 üncü 

maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlaie neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre 
ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde ilgili mevzuat 
uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine 
bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir." hükmü yer almaktadır.

(2) Bu hüküm ile 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan beyan ve 
başvurular üzerine hesaplanan tutarları Kanun hükümlerine uygun ödemeyerek ihlal eden borçluların, geçici 2 nci 
madde hükümlerinden yararlanması durumunda, ihlal tarihinden geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 
tarihine kadar geçen sürede ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezalan ile ilgili ne şekilde işlem 
yapılacağı hususu açıklığa kavuşturulmaktadır.

(3) Fıkra hükmüne göre. Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan beyan ve 
başvurular üzerine hesaplanan tutarları Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemeyerek Kanunu ihlal etmiş olanlar, 
ihlale neden olan tutarları. 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geç ödeme zammıyla birlikte, diğer taksitleri 
de geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödeyerek 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası 
hükümlerinden yararlanacak ve buna bağlı olarak da 6736 sayılı Kanun hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle ilgili 
mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezalarının kesilmesinden ve taîıakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu 
alacaklar ve bunlara ilişkin fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Tahsil Edilmiş Tutarlar
MADDE 8 - (1 )  6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin sekizinci fıkrasında. "(8) Bu madde 

hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında 
yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken 
taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne 
göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan 
fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir." hükmüne yer verilmiştir.

(2) Fıkrada, Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde Kanun hükümlerini ihlal eden 
borçlulardan, yapılandırılan amme alacaklarına karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarların, yapılandırmanın 
ihya edilmesini müteakip Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlere mahsubu düzenlenmekte ve mahsup işlemlerinin 
tahsilat tarihleri esas alınarak ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlanmak suretiyle yapılması 
öngörülmektedir.

(3) Bu hükmün uygulanmasında, borçluların herhangi bir müracaatı aranılmayacak ve cebren ya da rızaen 
tahsil edilen tutarlar tahsil edildikleri tarihler dikkate alınmak suretiyle tahsil daireleri tarafından re'sen mahsup 
edilecektir.

(4) Yapılacak mahsup işlemlerinde, en eski vadeli taksitten başlanılacak ve tahsil edilen tutarların tahsilat 
tarihleri esas alınarak geç ödeme zammı hesaplanıp hesaplanmayacağı belirlenecektir.

(5) Yapılan mahsup sonrasında Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken toplam tutardan fazla tahsil edilen 
tutarlar. 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre red ve iade edilecektir. Ancak, red ve iade edilecek tutar, vergi 
mevzuatı çerçevesinde iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle mahsuben ödenmiş ise ilgili mevzuatın belirlediği 
nakden iade şartları gerçekleşmedikçe nakden iade edilmeyecektir.

(6) Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara karşılık cebren veya rızaen tahsil edilen tutarların mahsubu 
sonrası ödenecek tutarlarda değişiklik meydana gelebilecektir. Bu durumda olan borçluların ödenecek tutarları 
öğrenebilmeleri için ödemelerini yapmadan önce ilgili vergi dairesi ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmadan Yapılan Ödemeler
MADDE 9 - (1 )  6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, "(9) Bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10 
uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler. 31/12/2017 tarihine 
kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen 
tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir." hükmü yer almaktadır.

(2) Fıkrada, peşin ödeme seçeneğini tercih ederek Kanundan yararlanmak üzere başvuran borçlulardan, 
yapılandırılan tutarın tamamını, ilk taksit ödeme süresinden sonra Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) 
bendinde düzenlenmiş olan peşin ödeme indirimi uygulanmadan ödeyenlere fazladan yaptıkları ödemelerin red ve iade 
edilmesine yönelik düzenlenme yapılmaktadır.

(3) Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için:
a) Kanunun 2. 3 veya 4 üncü maddeleri kapsamında borçların peşin ödeme seçeneği tercih edilerek 

yapılandırılmış olması.



b) Yapılandırılan tutarın- tamam sn m i 0 jiicu maddenin altme: nkras; kapsamında hesaplanan gev ödemi 
zammı ile birlikte peşin ödeme indirimi m gulannıaKsızm ödenmiş olması.

eı 3 1.' 12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhili ilgili tahsil dairesine vazıh olarak müracaatta bulunulması.
gerekmektedir.
(4) Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde düzenlenmiş olan indirim uygulanmadan ve 

geç ödeme zammı ile birlikte yapılandırılan alacağın tamamının ödenmiş olması durumunda fıkra kapsamında, 
indirimli tutar ile birlikte bu tutar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş olan geç ödeme zammının da 6183 savılı 
Kanunun 23 üncü maddesi dikkate alınmak suretiyle red ve iade edilmesi gerekmektedir.

(5) Fıkra kapsamında iade hakkı olanların 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili tahsil dairesine yazılı 
olarak müracaat etmemeleri durumunda, iade hakkı ortadan kalkmaktadır.

Mücbir Sebep Halini Kanunda Öngörülen Sürede Sonlandıran Mükelleflerin Durumu
MADDE 10 - (1 )  6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında "Kanunun 10 uncu 

maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir 
sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükellefler tarafından 
söz konusu beyanname ve bildirimlerin 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmek ve tahakkuk eden vergilerin 
ilk taksiti birinci fıkrada, diğer taksitleri ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmek şartıyla anılan fıkra 
hükümlerinden yararlanılır." hükmü yer almaktadır.

(2) Fıkrada, Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak mücbir 
sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri fıkrada öngörülen 
sürede vermeyen mükelleflerin söz konusu beyanname ve bildirimlerini verme süresi ile tahakkuk eden vergilerin 
taksit ödeme süreleri belirlenmektedir.

(3) Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için;
a) Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında süresinde (25 Kasım 2016 tarihine kadar) 

başvuruda bulunularak mücbir sebep hâlinin sonlandırılmış olması.
b) Mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimlerin 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih 

dâhil) verilmesi.
c) Yapılandırılan borçların ilk taksitinin geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde (30 Kasım 

2016 tarihinden (bu tarih hariç) 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak 
geç ödeme zammı ile birlikte) 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada 
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi.

gerekmektedir.
(4) Mükelleflerce Kanunda belirtilen sürede mücbir sebep sonlandırma dilekçesi verildiği için fıkra hükmünün 

uygulanmasında mükelleflerden herhangi bir ilave müracaat aranılmayacaktır. Ayrıca, süresinde mücbir sebep 
sonlandırma dilekçesi vermeyen mükelleflerin bu fıkra hükmünden yararlanamayacakları tabiidir.

(5) Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak mücbir sebep hâlini 
sonlandıran. beyanname ve bildirimlerini süresinde veren ancak ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 
Kanun hükümlerini ihlal eden mükelleflerin, geçici 2 nci maddesinde belirlenen şartlar dâhilinde Kanundan 
yararlanması mümkündür.

Diğer Hususlar
MADDE II -(1 ) 6736 sayılı Kanun hükümlerini ihlal ettikten sonra, ihlale konu borçlarını 6183 sayılı 

Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde tecil ve taksitlendirme hükümlerine göre ödemekte olan borçluların. 6736 
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri halinde ilgili vergi dairelerine başvurmaları 
ve yapılandırmanın ihya edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

Bu durumda, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yapılan ödemeler (tecil faizi dâhil) 
yapılandırılan borçlara karşılık bu Tebliğin 8 inci maddesinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak mahsup edilecektir.

(2) Vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilerek ilgili kurum bütçelerine aktarılması gereken tutarların 
6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması için vergi dairesine başvuruda bulunan borçlulara, geçici 2 nci madde 
kapsamında red ve iadesi gereken bir tutarın bulunması halinde, tahsil edilen tutarlar ilgili kuruma aktarıldığından red 
ve iade işlemleri de bu kurum tarafından yapılacak, ancak bu konuda gerekli bilgiler vergi dairesince ilgili kuruma 
bildirilecektir.

(3) 6736 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunan ve borçları Kanuna göre taksitlendirilen borçlular tarafından, 
vadesi geçmiş borcu olup olmadığına dair yazı istenilmesi halinde taksitlendirme ihlal edilmediği sürece bu borçlan 
için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair yazı verilmektedir. Geçici 2 nci maddeye istinaden Kanun kapsamında 
borçlarını yeniden ödeme imkânına kavuşan borçluların. Kanun hükümleri ihlal edilmediği müddetçe talep edecekleri 
vadesi geçmiş borcu olup olmadığına dair yazının verilmesi sırasında Kanun kapsamında ödeyecekleri borçlan dikkate 
alınmayacaktır.

(4) Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların Kanun kapsamında 
yapılandırılan borçlarına ilişkin taksitlere karşılık. Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine

x ..



itin iden 5779 sayılı ii )zel İdarelerine \e  i e ye ere ie el lütçe ■ ere: Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakstınua 
Kanuna göre yapılacak kesintilerin, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında uzayan taksit ödeme süreleri 
dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

(5) Peşin ödeme seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara 
geçiei 2 nci madde kapsamında 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ihlale konu tutarları ödeme imkânı sağlanmıştır. Bu süre 
içerisinde de ödeme yapılmaması durumunda Kanundan yararlanma hakkı kaybedilecektir.

(6) Geçici 2 nci madde. 6736 sayılı Kanundan yararlananların Kanun kapsamında yapacakları ödemelere 
ilişkin süreler konusunda düzenlemeler içermekte olup. Kanundan yararlanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni 
bir başvuru hakkı vermediğinden, süresinde başvuruda bulunmayan borçluların Kanundan yararlanma imkânı 
bulunmamaktadır.

(7) 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkrası kapsamında peşin ödeme seçeneğine 
göre borçlarım yapılandıran ve ödeme süresi 31/42/2016 tarihi (2/1/2017) olan borçluların, bu süre içerisinde borcunu 
ödememesi halinde 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hesaplanacak geç ödeme 
zammı ile birlikte 31/1/2017 tarihine kadar yapılandırılan borcunu ödeme imkanı bulunması nedeniyle, 6770 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla 6736 sayılı Kanun hükümleri ihlal 
edilmediğinden, bu durumda olan borçluların geçici 2 nci madde hükümlerinden yararlanması mümkün değildir.

(8) 6736 sayılı Kanunun kapsamında borçlarını yapılandıran borçluların, geçici 2 nci madde kapsamında 
yenilenen ödeme planlarım, ilgili vergi dairelerinden va da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 
(www.gib.gov.tr) temin etmeleri mümkündür.

Yürürlük
MADDE 12 -  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 -  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

http://www.gib.gov.tr
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Sayı:300/01--/£K£ 03.04.2017
Konu:Ağır ve Tehlikeli İşlerle İlgili Eğitimler Hk.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
Yönetim Kurulu Başkanlığı

ANKARA

Odalarımız tarafından da yürütülen Ağır ve tehlikeli işlerle ilgili eğitimler ve 
tüm eğitim faaliyetleri Halk Eğitim Merkezleri,Mesleki Eğitim Merkezleri ve Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liselerinde yürütülürken bu uygulamadan vazgeçilerek Halk Eğitim 
Merkezlerine devredilmiştir.Halk Eğitim Merkezleri diğer faaliyetleriyle birlikte ağır bir 
eğitim yükü altına girmiştir.Aynı zamanda ağır ve tehlikeli işlerin eğitimlerini verecek 
makine, teçhizat ve eğitmen kaynağına sahip değildirler.Eğitim devrinden önce Mesleki 
Eğitim Merkezi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde sayısız eğitim açmışken uzun 
bir zamandır açabildiğimiz kurs bulunmamaktadır.Üyelerimiz Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca yapılan denetimlerde ağır ve tehlikeli işlere yönelik belge 
eksikliğinden dolayı mağduriyet yaşamaktadırlar.

26 Mart 2017 tarih ve 30019 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 
yönetmeliğin 63/B maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde odamız üyesi işyerleri 
ilgilendiren meslek kurslarının Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde açılarak meslek 
erbaplarının gerekli sertifikaları almalarının sağlanması ve yaşanan mağduriyetlerin 
giderilmesini, sertifikalandırılabilme açısından Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile 
Mesleki Eğitim Merkezlerine kurs açmaları esnasında kullanılmak üzere gerekli 
şifrelerin verilebilmesi hususunun ivedilikle çözümlenmesini arz ederiz.

Saygılarımla,

Hürriyet Caddesi No: 58/1 KARABÜK • TEL : 037p 424 16 30 • FAKS : 0370 412 04 84 
E-MAİL : tso@karabuktso.org.tr • WEB SİTESİ : www.karabuktso.org.tr

mailto:tso@karabuktso.org.tr
http://www.karabuktso.org.tr
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AKREDİTE ODA 
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10.04.2017
Sayı:300/01-UiST
Konu :Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı Hk.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
Genel Sekreterlik

ANKARA

İLGİ:24.03.2017 tarih,0441/5109 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza istinaden Karayolu Taşıma Yönetmelik Taslağı 
hakkında il genelinde yapılan çalışma sonucunda oluşturulan görüşlerimiz 
yazı ekinde sunulmuştur.

1-7 Sayfa Form

Hürriyet Caddesi No: 58/1 KARABÜK • TEL : 0370 424 16 30 •  FAKS : 0370 412 04 84 
E-MAİL : tso@karabuktso.org.tr • WEB SİTESİ : www.karabuktso.org.tr
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TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif

Görüş 1
Mevcut Yönetmelikte Kamyonet tanımı: Yüklü 

Ağırlığı 3500 Kğ. Geçmeyen imal edilmiş araçtır.

Kamyonet tanımının 
5000 Kğ yüklü ağırlığı olan 
araç olarak belirlenmesidir.

1-Fabrikadan çıkan bir 
araç üzerine kasa yapıldıktan 
sonra ve 1500 Kğ 
yüklendiğinde üyelerimiz 
kantarlarda cezai işlemle 
karşılaşmaktadır. Bu nedenle 
kamyonet tanımının 5000 Kğ 
yüklü ağırlık olarak 
belirlenmesi üyelerimizin 
mağduriyetini giderecektir.



Görüş 2
Mevcut Yönetmelikte Minibüs Tanımı: şoför dahil 
17 Adet yolcu oturma yeri olan araçtır.

Talebimiz; Hızla artan 
maliyetler ve gelişmeler ele 
alındığında 17 kişilik 
araçlarla taşımacılık yapmak 
ekonomik olmamaktadır. Bu 
nedenle minibüs tanımının 22 
kişi olarak belirlenmesi toplu 
taşımacı ve ekonomik yönden 
daha verimli olacaktır.

Görüş 3
Mevcut Yönetmelikte Y yetki belgesi tanımı:il içi ve 

100 Km dışına yolcu taşımalar için verilen belgedir.
Talebimiz : Büyük

şehirlerde 100 -  200 Km İl 
sınırları içinde faaliyet 
gösteren taşımacılar,
belediyelerden aldığı bir 
güzergah belgesi ile 
çalışırken, bir köyden 5 Km 
mesafelerde ki ilçeye gitmek 
isteyen üyemizden yetki 
belgesi istemek maliyetler 
nedeniyle taşımacının işi 
bırakarak korsan
taşımacılığına neden
olmaktadır. Ayrıca her ilin 
kendine özel durumları



bulunmaktadır. Örneğin 
Safranbolu ilçesi ile Karabük 
il sınırları birleşmiş bizim 
esnafımız ile il minibüsleri 
ortaklaşa birkaç noktaya 
beraber çalışmaktayız. Bu 
nedenle il içi yolcu 
taşımacılığı konusunda 
valiliklerin yetkilendirilmesi 
kamu düzeni ve üyelerimiz 
açısından da önem arz 
etmektedir.

Görüş 4
Mevcut Yönetmelikte B yetki belgesi tanımı: otomobil 

ile tarifeli tarifesiz yurt içi yolcu taşıma:

Talebimiz: Böyle bir 
taşımacılık kolu yaratmak 
mevcut taksicilerimizi ve 
minibüsçülerimizin huzurunu 
bozacak birçok yerde kaos 
yaşanmasına ve mevcut 
taksicilerimizin 
minibüsçülerimizin 
kazanılmış hakları yok olma 
sürecine girecektir. Bu 
nedenle B yetki belgesinin 
gündemden kaldırılması 
önem teşkil etmektedir.



Görüş 5
Servis taşımacılığı.

Talebimiz : Ülkemizde 
yeni bir meslek kolu olan 
servis taşımacılığı hızla 
gelişmektedir. Özellikle 
Karabük ilinde 400 aşkın “S” 
plakalı personel ve öğrenci 
aracı bulunmaktadır.
Özellikle öğrenci araçları 
okul döneminde faaliyet 
göstermekte diğer günler 
çalışmamaktadır. Bu
esnafımızın ayakta kalmasını 
destekleyecek projeler ortaya 
konulmalıdır.

Servis taşımacılığının 
önünü açmak için tüm 
ülkemizde servis taşımacılığı 
uygulamasının
tamamlanması, özellikle 
sağlıklı bir taşımanın 
gerçekleşmesi için Milli 
Eğitim Bakanlığı taşımalı 
sisteminde “S” plaka şartının 
konulması istihdam
yaratılması açısından da



önem arz etmektedir.
Servis plakalı

araçlarımız Milli Eğitim 
ihalesine girebilmek için 
“D4” belgesi almışlardı. 
Şimdi ise araç değiştiren 
üyelerimizin tescil belgesinde 
okul taşıtı yazdığı için yeni 
araçları “D4” kayıt 
edilmemektedir. “D4”
belgesine kayıt edilmesi için 
tescil belgesinde yolcu 
taşımacılığı yazılması
istenmektedir. Üyelerimiz 
araçlarım sıfır alırken öğrenci 
paketli almakta ve paketli 
araca daha fazla ücret
ödemektedirler. Bu durumda 
üyelerimiz mağdur
konumundadır. Servis
araçlarının personel öğrenci 
gibi tescil belgelerine
yazılarak gerekli
düzenlemenin yapılması veya 
belgelerle “Y” yolcu “Y” 
servis “Y” personel gibi
sınıflandırma yapılması 
gerekmektedir.____________



Görüş 6
Mevcut Yönetmelikte uygulanan Kİ Yetki Belgesi 
sahiplerinin adres değişikliklerinde cezai müeyyide yeni 
yönetmelikte uygulanmaması

Görüş 7
D Türü Yetki Belgelerinin düzenlenmesi işlemleri için 

Ticaret ve Sanayi Odalarına yetki verilmesi

Görüş 8
K türü yetki belgelerinde E-Devlet üzerinden yapılan 

araç düşümlerinde ilgili odaya beyan etme zorunluluğunun 
kaldırılması

Görüş 9
Şahıs firmalarında belge ücretlerinin düşürülerek tonaj 

kapasite mecburiyetinin kaldırılması

Görüş 10
Belge dönüşüm işlemlerinde şahıs firmasından şirket 

firmasına dönüşüm olduğu gibi ekonomik durumda meydana 
gelen değişimler nedeniyle oluşacak tonaj fazlalığını 
önlemek amacıyla şirket firmasından şahıs firmasına 
dönüşüm yapılabilmesi sağlanmalıdır.



Görüş 11
Araçlarda taşıt kartı ve belgesi asıllarının bulundurma 

zorunluluğunun kaldırılması ve idari para cezası 
uygulanmaması çünkü denetimlerde otomasyon sisteminden 
bilgiler alınabilmektedir.

Görüş 12
Şirketlerde Kİ yetki belgelerinde tonaj şartının 

düşürülmesi.



I

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası I S I  TOBB
V Y "Y* /

Genel Sekreterliğine , TÜRKİYE

KARABÜK

i ODALAR VE BORSALAF 
BİRLİĞİ

Tarih : ..../06/2017
Sayı : 0515- 3 ' î o
Konu : Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde

L _
Mesleki Eğitim.

1  9 . 0 6 . 2 0 1 7 '  1 0 0 8 3

İlgi: 31.05.2017 tarihli ve 300/01/1612 sayılı yazınız.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitimlere ilişkin ilgi yazınız. Milli Eğitim Bakanlığı ile

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

/ S '
Cengiz ÖZCAN —  

Genel Sekreter Yrd.

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA 
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) •  Faks: +90 (312)219 40 90 - 91 - 92 -93 

e-posta : inlb@tobb.org.tr •  VVeb : www.tobb.org.tr 
Ayrıntılı Bilgi İçin: Z.Ö. Hatipoğlu TELEFON: (0312) 218 21 93 
___________ E-MAİL: ozlem.hatipoglu@tobb.org.tr____________________

Birliğimizde 
ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi 
uygulanmaktadır

F022/1/01.07.2003/1/06.06.2013 Sayfa No 1 /1

mailto:inlb@tobb.org.tr
http://www.tobb.org.tr
mailto:ozlem.hatipoglu@tobb.org.tr


4

KARABÜK
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AKREDİTE ODA 
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S a y ı : 3 0 0 / 0 1 / i ö  V ü  

K o n u  : M e s ! e k i  E ğ i t i m l e r  H k .

3 1 . 0 5 . 2 0 1 7

T Ü R K İ Y E  O D A L A R  V E  B O R S A L A R  B İ R L İ Ğ İ  
G e n e l  S e k r e t e r l i k

A N K A R A

K a r a b ü k  H a l k  E ğ i t i m  M e r k e z i , İ ş k u r  İ! M ü d ü r l ü ğ ü  iş b ir liğ in d e  M e s l e k i  E ğ i t i m  
v e  İş M a k i n a s ı  O p e r a t ö r l ü k  E ğ i t i m l e r i  b ü y ü k  ç o ğ u n l u k l a  f i r m a l a r ı m ı z ı n  m ü h e n d i s l e r i  
t a r a f ı n d a n  ç a lış a n la r ın a  y ö n e l i k  i ş y e r l e r i n d e  g e r ç e k i e ş m e k t e d i r . A ğ ı r  v e  T e h l i k e l i  İş le rd e  
f i r m a l a r d a  g e r ç e k l e ş e n  e ğ i t i m l e r d e  M e s l e k i  E ğ i t i m l e r  için F i r m a  b a z ı n d a  1 2  kişi ,İş M a k i n a s ı  
O p e r a t ö r l ü k l e r i n d e  1 4  kişi ş a r tı  b u l u n m a k t a d ı r . B u  n e d e n l e  b i r ç o k  f i r m a n ı n  e ğ i t i m l e r i  s ayı 
ş artı n e d e n i y l e  y a p ı l a m a m a k t a d ı r .

A y r ı c a  A ğ ı r  v e  T e h l k i k e l i  iş le rd e  b e lg e li  e l e m a n  ç a lış t ır m a  z o r u n l u l u ğ u  
n e d e n i y l e  iş b a ş v u r u l a r ı  geri ç e v r i l m e k t e d i r . F i r m a l a r ı n  işe a la c a k la r ı  işçileri iş y e r l e r i n d e  sayı 
ş artı a r a m a d a n  e ğ it ip  b e l g e l e n d i r m e l e r i  d e  d e v l e t i m i z i n  + 1  i s t i h d a m ı n a  d e s t e k  v e r e c e k t i r .

F i r m a l a r ı m ı z ı n  E ğ i t i m l e r d e  k a rş ıla ş tık la r ı  kişi sayı z o r u n l u l u ğ u  m a ğ d u r i y e t i  ile 
ilgili d ile k ç e l e r i  y a z ı m ı z  e k i n d e  o l u p  t a k d i r l e r i n i z e  a r z  o l u n u r .

E k i  :2  S a y f a  D i l e k ç e

Hürriyet Caddesi No: 58/1 KARABÜK TEL : 0370 424 16 30 FAKS : 0370 412 04 84 
E-MAİL : tso@karabuktso.org.tr WEB SİTESİ : www.karabuktso.org.tr
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KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI'NA

KARABÜK
« . - h i  »»A ti *,!>'{■?
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Odamız, Karabük Halk Eğitim Merkezi ve Karabük işkur il Müdürlüğü işbirliğinde Ağır ve
Tehlikeli işler grubunda yer alan işyerlerimizin çalışanlarına yönelik Mesleki Eğitimler
düzenlenmektedir.

Firmalarımızın eğitimleri çoğu zaman firmalarımızın mühendisleri tarafından firmalarımızda 
Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı müfredatlar kapsamında verilmektedir.Eğitimlerin firmalar tarafından 
yapılabilmesi için mesleki eğitimlerde firma bazında en az 12 ,İş Makinesi operatörlüklerinde 14 
kişinin olması istenmektedir.

Ağır ve Tehlikeli grupta yer alan firmalarımızda bu işçi sayıları firma bazında 
bulunamamaktadır. Bu nedenle firmalarımız cezai sorumluluk altına girmektedir.

Ayrıca yeni eleman temininde de aynı sıkıntı yaşanmakta yeterli sayı bulunamadığı 
durumlarda eğitim programı açılamamaktadır.Devletimizin +1 istihdam seferberliğinde de ağır ve 
tehlikeli işlerde çalışan personel alımı bu nedenle yapılamamaktadır.

Taleplerimiz;

1- Çalışanlarımıza yönelik yapılacak mesleki eğitimlerde eğitici ve eğitim yerinin işletmeler de olması 
ve oluşacak eğitim faaliyetleri masraflarının firma tarafından kabulü kaydıyla mesleki eğitimlerde 
firma bazında 12 ,iş makinesi operatörlüklerinde 14 kişi sayısının aranmaması,

2- iş başı yaptırılması düşünülen personel adaylarının ise eğitim süresince (eğitim yeri ve eğiticinin 
firma tarafından sağlanması masrafların firma tarafından karşılanması şartıyla) stajer çalışan olarak 
kabul edilerek eğitim açma sayısı olarak firma bazında 12 kişi sayısının aranmaması,

Firmalarımızın yaşadığı veya yaşayacağı 
düzenlemeleriıj yapılması amacıyla konunun TOBE
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Kvrnu kurs Açılmasa İte İlgili Kursiyer 
Sayısının Aşağıya Çekilmesi İsteği

M it t j  EĞİTİM BAKANI K >IW
(Hayat Boyu (İğrenm eGenel Müdürlüğüm

Ugı.alMEB I  aygın Eğitim Kurumlan Yönetmeliği.
h»Karabük Ticaret ve SanayiOdası Başkanlığının 05 i>~ 2017 tanhk vc ISS2 sucU; .a/ .'.

Bakanlığımı/ "S aygıtı Eğitim Kurundan Yönetmeliğinin. madde *.:r -•
] ırktaşında: Merkezi erce kurslar, eti a? ■ 2 kursiyerin katılmasıyla du/enlcmr MemimcMîd • 

Konu ile İlgili olarak. Halk Eğnim Merkezi Müdürlüğünce işyerinde eğilim poeram ; 
açılabilmesi için mesleki eğilimlerde İ2, iş ırsakinası operatörlük eSitnulermde 14 kıs'- r. 
bulunmasının istendiği. Halk Eğitim Merkezlerinin genele yfmeltk. eğilimlerinde bu >.o 
aranmasının makul gözükse de eğme ısının, o- ma kınasın tu vc nuıliveiırm Smu.cu 
karşılanacağı eğitimlerde bu sayıların arıtnınastmn eğiti m m yapdamamastna nevrin oM ..lv 
fmnâîann çalışma hayatının gerektiği şekilde yasalara uygun davranabilmesiniz 
üretan haltının devamı noktasında eğitimlerin sayı şartına bağlanmasının mafidunye’e 
açtığı ilgi t.b) yazıda ifade edilmişin

İlimiz Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Bbşkanhğırmz konuya, ilişkin olarak. Karabük 
Halk Eğilim Merkezi ve Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlüğü işbirliğinde ağır ve teh: ..O  
işlerde mesleki eğitim ve iş makinası operatörlük eğitimlerinin firmalarda ver»iebı'.di£m 
as t u ;  t' r;r< sİ: * ia . • imi e. . ■ • •  ̂ ■ - ■: ; •. . ■ y - .  :
çaltyaniano eğitildiğim ifade etmiştir.

Bunun yanında ağ ır ve tehlikeli işlerde belgesi/ eleman çalıştırmamı! vu>e ec-..: 
yapılamadığı, bu yasakla ilgili fenaların  belgesiz işçinin y  talebini geri çevirdiği, nudi-Ui vc 
belgeli savı şartı aranmaması halinde yem iş başvurularında eğ mm programının uç; iması vb  
devletimizin ıstîbdanlçalışmalarına katkı sağlayacağı bclınılmışib

Konu de ilgili i inik Eğitim Merkezlerinin prosedürleri gereği işletmekte olduğu
î ■ . : s,;y 1 ». 1 . • . : J

mağduriyetlerin; Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza bildirmiş olup, konunun çözümü 
için sayı kısıtlamasının kaldınhııasınııstemcktcüır.

Karabük lıcarci vc Sanayi Odası Başkan!tğırtîmn konuya ilişkin ilgi fb> yazısı vc eklen 
ilişikte sunulmuştııı 

Arz ederim
Gökay ÖİSjKAN 

. Vali a.

V ali Yardımcısı

Ek Yazı u- Ekleri*/ adeti



Sayı :300/01/ t â ? i -  05,07.2017
Konu:Mesleki Eğitim  Engelleri Hk.

M İLLİ EĞİTİM  İL  MÜDÜRLÜĞÜ

KARABÜK

O dam ız,K arabük H alk Eğitim M erkezi ,Çalışma ve İşkurum u İl .Müdürlüğü 
işbirliğinde Ağır ve Tehlikeli işlerde Mesleki Eğitim ve İş M akinası O peratörlük  eğitimleri 
firm alarım ızda verilebilm ektedir. Ayrıca firm alarım ızda verilen eğitimlerde firmanın 
mühendisi ve iş m akinalan  kullanılarak çalışanları eğitilmekîedir.Bu durum da H alk Eğitim 
Merkezince işyerinde eğitim program ı açılabilmesi için mesleki eğitimlerde 12, iş makinası 
operatörlük eğitimlerinde 14 kişinin bulunm ası istenm ektedir.H alk Eğitim M erkezlerinin 
genele yönelik eğitimlerinde bu sayıların aranm ası makul gözükse de eğiticisinin,iş 
makinasının ve maliyetinin firmaca karşılanacağı eğitimlerde bu sayıların aranm ası eğitimin 
yapılamamasına neden olm aktadır .Firm aların çalışma hayatının gerektiği şekilde yasalara 
uygun davranabilm esinin yanında üretim  hattının devamı noktasında eğitimlerin sayı şartına 
bağlanması m ağduriyet yaratm aktadır.

Ayrıca Ağır ve Tehlikeli işlerde yasa gereği belgesiz eleman çalıştırm ak kanunen 
yasaktır.F irm alar yasa gereği belgesiz işçinin iş talebini geri çevirmektedir.Nitelikli ve belgeli 
sayı şartı aranm am ası halinde yeni iş başvurularında eğitim program ının derhal açılmasıyla 
devletimizin + istihdam  çalışm alarına katkı verilecektir.

H alk Eğitim  M erkezlerinin prosedürleri gereği işletmekte olduğu işyerlerindeki 
eğitimlerde sayı kısıtlaması nedeniyle ekte im zaları bulunan firm alar m ağduriyetlerini 
odamıza bildirmiş olup konunun çözümü için sayı kısıtlamasının kaldırılm asını takdirlerinize 
arz ederim.

Cem JİİÇEN 
GerîeT Sekreter

/
Ekler

r
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Karabük l icaret ve Sanaş i Odası

c V t

T O B B

Genel Sekreterliğine fOB®
TÜ RKİYE

KARABÜK

ODALAR VE BO R SA LA R  
B İR LİĞ İ

21.Ü7.2017 1  l o b  ^

Tarih : .... 07 2017
Saş ı : 0515- 3 3 *
Konu : Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde

Mesleki Eğitim.

ilgi: a) 31.05.2017 tarihli \ e  30001 1612 sayılı yazını/..

b) 19.06.2017 tarihli ve 0515-310 10089 sayılı yazımız.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'niin 07.07.2017 tarihli \e  

26022156-45.01-H. 10475973 say ılı \azısı.

"Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitimlere ilişkin ilgi (a) yazınız. Milli Eğitim Bakanlığı ile 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal ettirilmiş olup, ilgi (b) yazımız ile tarafınıza bilgi 

verilmişti.

Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 

Birliğimize gönderilen ce\abi ilgi (e) yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Savmlanmla.
Z Z /

/

Ali Emre YURDAKUL 

Genel Sekreter V.

Ek: Milli Eğitim Bakanlığı Haşat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğii'nün 07.07.2017 tarihli \e  

26022156-45.01-E. 10475973 şaşılı yazısı.

Otımlupmar Bulvarı \<>:2ş2 ıl ski^ehir Yolu 9 Km ı 06530 ANKARA 
lel: - 90(312) 218 20 (Mi (PBX) •  Faks: -90 (312)219 »0 90-91 -92 - ‘<3 

«-posta : intootit0borg.tr •  \\«l> w uw.tobb.org.tr 
Aşrını ılı Bilgi İçin:/.<) Halipoğltı II! I I ON (0312)218 21 93

_____________ ___________ 1,-MAİl,: n;rtcm.hatn»>clu<ı to00.itra.tr____________ _
F022A/ÖTÖ7 2003/1/06 06 2013

B irtiğ ım ı/d c  
lS<)9n(t! 2tH>X 

Kalite Yönelim Sistemi 
usgutanm ıslattır

Sayfa No 1 1
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Hayat Boyat Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 26022156-45.01-E. 10475973 
Konu : Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde

07.07.2017

Mesleki Eğitim

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

İlgi : 19.06.2017 tarihli ve 0515-308 sayılı yazınız.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Birliğinize gönderilen tehlikeli ve çok 
tehlikeli işlerde mesieki eğitimlere ilişkin 31.05.2017 tarihli ve 300/01 612 sayılı yazının ekte 
gönderildiği ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Söz konusu yazıda bahsi geçen iş makineleri sürücülerinin eğitimleri. Millî Eğitim 
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün görev alanına girmekte ve bu 
eğitimleri veren kursların açılış, işleyiş, sınav ve sınavda başarılı olanlara verilecek 
operatörlük belgesi ile ilgili iş ve işlemler "İş Makinelen Sürücü Eğitim Kurslan İle İlgili 
Yönerge" ile düzenlenmiştir. Yönergenin 5' inci maddesi ile kursta verilecek ış makinesi için 
azami 14 kursiyer sayısı belirlenmiştir. Kursların düzenlenmesinde ise Millî Eğitim Bakanlığı 
Yaygın Eğitim Kurumlan Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Bu bağlamda ilgi yazıda belirtilen mesleki eğitimlere yönelik kurslarda ise Millî 
Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinin 33' üncü maddesinin (1)’ inci 
fıkrası gereğince en az 12 kursiyerin katılımı ile kurslar açılır. Ayrıca Genel 
Müdürlüğümüzce hazırlanan yönetmelik taslağında ilgi yazı ile yapılan talebe yönelik 
düzenlemeye yer verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Haşan YILMAZ 
Bakan a. 

Genel Müdür V.

/  C C *

Adres; Emniyet Mah. Boğaziçi Sk. No.23 TekmkokuUaı ANKARA 
Elektronik Ağ- http hhogm meb.gov.tr 
e posta; m /ok tayarneb.gov.tr

Bilgi için M./.OKTAY Eğt.Lzm
Tek 0(312)41*20 30 

Faks 0(3 i 2* 212 W 58

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http: evTaksorgu.meb.gov.tr adresinden b60e-93c5-3e43~8496-b530 kodu ile teyit edilebilir.
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TİCARET ve SANAYİ ODASI
KARABÜK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

AKREDİTF ODA 
ACCREDITED CHAMBER

------*  J f ----------------------

Sayı :300/01/l733 14 .0 6 .2 0 1 7
Konu:Yerli Otomobil Üretimi Hk.

Sayın,
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı

tlgi:31.05.2017 tarih,531/8910 sayılı yazınız.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye’nin hayali olan yerli otomobil 
üretiminin 2016 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edilen, 
Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yapılmasından yana 
olduğumuzu, bu çerçevede üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğimizi ifade etmek 
isteriz. Karabük-Ankara-Çankırı Yol Kavşağı’nda yer alan yeni proje alanı coğrafi konum 
itibariyle sanayi altyapısına müsait, kara, deniz ve demiryolu ulaşımına sahip bir bölgedir.

350 hektarlık bir araziye sahip olmasının yanı sıra genişlemeye de uygun olan bölgede 
400 MVA gücünde enerji hattı da bulunmaktadır. Diğer taraftan demirçelik sanayisinin 
yarım asrı aşan tecrübesi, Karabük Üniversitesi, Demirçelik Enstitüsü gibi bilgi ve tecrübe de 
ilave edildiğinde “Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” işgücü 
ve enerji arzı, geniş ulaşım ağı, ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşım kolaylığı gibi birçok 
açıdan otomobil üretim merkezi olmaya güçlü bir adaydır.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk ağır sanayi hamlesinin başlamasıyla birlikte kurulan 
Karabük şehri ilk Türk demirinin üretimini 1937 yılında kurulan demir çelik fabrikalarıyla 
başarmıştır.!liderin şehri olan Karabük tüm imkanlarıyla ülkemizin hayali olan ilk yerli 
otomobilin üretimini de başarma kabiliyetine sahip olduğu inancıyla göreve talip 
olduğumuzu belirtir saygılar sunarım.

1. Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Araştırma Raporu

Hürriyet Caddesi No: 58/1 KARABÜK • TEL : 0370 424 16 30 • FAKS : 0370 412 04 84 
E-MAİL : tso@karabuktso.org.tr • WEB SİTESİ : www.karabuktso.org.tr
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http://www.karabuktso.org.tr
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SAYIN TUNCAY ÖZCAN

TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

T Ü R K İY E
O D A LA R  V E  B O R S A L A R  

B İR LİĞ İ

KARABÜK 3105.2017 8 9 1 0
Sayı : 0531/

I__ Konu

Sayın Başkan,

M alum larınız olduğu üzere 24 M ayıs 2017 tarihinde yapılan 73. Genel K urulum uzda Sayın 
C um hurbaşkanım ızın çağrısı üzerine, yerli otom obil konusunda cam ia olarak önem li bir sorum luluk 
üstlenm iş bulunm aktayız.

Türkiye ekonom isinin gücünün ve iş dünyam ızın dinam izm inin, ülkem izin 60 yılı aşkın süredir 
yapm ak için uğraştığı yerli otom obili hayata geçireceğine yürekten inanıyoruz.

Bu süreçte cam iam ızın ve üyeniz olan sanayicilerim izin bilgi ve birikim lerinden azam i ölçüde istifade 
etm enin, projenin başarısında önem li olacağı değerlendinİm ikted ir.

Ö zellikle, sanayi yatırım larına ilgisi olan odalarım ıza ve üyelerine büyük bir rol ve sorum luluk 
düşm ektedir.

Bu nedenle; gerek şahsınız gerekse yönetim iniz ve ilgili gördüğünüz sanayici, yatırım cı ve otom obil 
sektörü ile ilgili fikir ve çalışm a grupları ile yapacağınız çalışm aların sonucunda; yerli otom obil 
konusunda gerçekleştirilm esi gerektiğini düşündüğünüz eylem leri ve bunların ne şekilde 
gerçekleştirileceğini açıklayan bilgileri; anılan çalışm aya ilişkin dikkat edilm esi gereken diğer önemli 
hususları, ilinizde ve bölgenizde yerli otom obil üretim i için kullanılabilecek kapasite hakkındaki 
bilgiyi bir rapor halinde derleyerek 16 Haziran 2017 tarihine kadar B irliğim ize gönderm enizi önem le
rica ederim .

M .Rifat HÎSARtfTKLIOĞLU 
Başkan Ik

Oumlupmar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA 
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Sayı :300/01/ ,
Konu:KOSG££ Desteklerinin Değerlendirilmesi Hk.

24.10.2017

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
GENEL SEKRETERLİK

ANKARA

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin gelişmesi amacıyla yayınlanan çeşitli destekler 
üyelerimiz tarafından kullanılmaktadır .İlimizde faaliyet gösteren KOSGEB İl 
Müdürlüğü desteklerin biîgilendirilmesi,kabulü ve takibi konusunda başarılı çalışmalar 
yürütmektedir.Ayrıca ilimize özel sektör ve firmalar konusunda gerekli bilgi ve 
tecrübeye de sahiptirler.

KOSGEB İl Müdürlüğümüz İşbirliği Güç Birliği,Girişimci3ik.Ar-Ge İnavasyon 
Destek proğramları başvurularının kabul ve değerlendirmelerini uzman kadrosuyla 
gerçekleştirmekîedir.Ancak önemli destek programlarından olan KOBİGEL-KOBİ 
Gelişim Destek Programı başvurularının değerlendirilmesinin herhangi bir ildeki 
KOSGEB Müdürlüğünde oluşturulan komisyonda değerlendirilmesi başvuru yapan 
üyelerimizde bazı mağduriyetler yaratmaktadır.

Sektörümüzün özelliklerini .ihtiyaçlarını,yapısını,firmaların kapasitelerini ve 
ildeki önemini bilmeden diğer illerde yapılan değerlendirmeler sonucunda proje 
bütçesinde sıkıntı yaratabilecek indirimler ve değişiklikler yapılabilmekîedir.Bu nedenle 
projenin devamında sıkıntıya düşen veya vazgeçen firmalar da bulunmaktadır.

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusun da KOBİGEL -KOBİ Gelişim Destek 
Programlarının değerlendirilmesi konusunda diğer desteklerde olduğu gibi ilin KOSGEB 
Müdürlüğünün yetkili kılınması konusunun ilgili kurumlara aktarılması yönünde 
yardımlarınızı dilerim.

Saygılarımla,

Cem BİÇEN 
Genel Sekreter

Adres: Fevri Fi rat Caddesi N o :58/l KARABÜK
Telefon: 0 370 424 16 30 -• -

FaKs: 0 370 41 2 04 34 „  _ — ■* —- :
E-Posta: rso@karabuktso.org.rr - —C _-T\^

Web: wvAv.karabuktso.org.tr -  •—-AAJ»
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KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sayı :300/00/ 2939 24.11.2017
Konu:TOBB Nefes Kredisi Hk.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
GENEL SEKRETERLİK

ANKARA

O

İlgi: 17.11.2017 tarih,0331/17795 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza istinaden Birliğimiz ,KGF,Ziraat Bankası ve Denizbank işbirliğiyle 
hayata geçirilen “Nefes Kredisi” ilimizde 12 aylık kısa vadesi nedeniyle büyük ilgi 
görmemiştir.Ancak faiz oranının düşük tutulması ve en az 36 aya varan uzun vadeli 
kredi sağlanması halinde büyük talep olacağı kanaatindeyiz.

Bu şartlar dahilinde Nefes Kredisinin yeniden verilmesinin üyelerimiz arasında 
memnuniyetle karşılanacağını ve ekonomiye fayda sağlayacağını bilgilerinize arz ederim.

Adres: Fevzi Fırat Caddesi No:58/l KARABÜK 
Telefon: 0 370 424 16 30 

Faks: 0 370 412 04 84 
E-Posta: tso@karabuktso.org.tr 

Web: www.karabuktso.org.tr
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KARABÜK TİCARET VE ŞAMAYI ODASI

T Ü R K İY E
O D A LA R  V E  B O R S A LA R  

BİRLİĞ İ
GENEL SEKRETERLİĞİNE 
HÜRRİYET CAD.NO.5 8 / 1

KARABÜK 370-4120484
Tarih : 1 7 . 1 1 . 2 0 1 7  1  7 7 9 5

J
Sayı : 0331/

Konu : Nefes Kredisi Projesi

Birliğimiz, Kredi Garanti Fonu, Ziraat Bankası ve Denizbank’ın işbirliği ile hayata geçirilen ve 
KOBİ’lerin düşük faizli kredi kullanmalarım sağlayan ‘Nefes Kredisi’ projesinin yeniden 
başlatılmasına yönelik görüşlerinizin ve anılan projeye ilişkin önerilerinizin 24 Kasım 2017 tarihine 
kadar Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

gereğini rica ederim.

ÇÖZ

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA 
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KARABÜK
TİC A R ET VE SANAYİ ODASI

KARABÜK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sayı :300/01/3olp 05.12.2017
Konu:Girişimci!ik EğitimleriHk.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
GENEL SEKRETERLİK

ANKARA

Odalarımız tarafından girişimciliği teşvik etmek,yeni işyerlerinin açılmasını ve 
istihdamı arttırmak amacıyla KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
verilmektedir.UGE verecek eğitmenlerde yönetmeliğin8.Maddesinde aşağıda yer alan 
nitelikler arandığından ilde yeterli eğitmen bulunamamaktadır ve yeterliliğe sahip 
olanlara da yüksek ücret ödenmesi gerekmektedir.

“Eğitmenlerin niteliği ve değerlendirilmesi
MADDE 8 - (1) Eğitmenin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumu mezunu 

olması ve değerlendirmede en az 70 (yetmiş) puan alması gereklidir. Ancak;
a) Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda “Girişimcilik” konusunda ders veren ve bunu 

belgeleyen en az doktora unvanına sahip kişiler,
b) KOSGEB tarafından görevlendirilen kurum personeli,
c) Yükseköğretim veya Ortaöğretim Kurumlan tarafından örgün eğitim kapsamında verilen 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri eğitmenleri İçin bu koşullar aranmaz.”
Odalarımızın sahip olduğu maddi ve insan kaynaklarını verimli kullanmak verilecek 
eğitimlerin saydarım arttırmak,girişimci adaylarının iş kurma aşamalarında 
yönlendirebilmelerini sağlamak amacıyla! belirli nitelikler aranması koşuluyla) Oda 
Genel Sekreterlerinin veya Eğitim birimlerindeki uzmanların da 4 gün süren Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimlerini verebilmelerinin sağlanması konusunda desteklerinizi arz 
ederim.

ADRES : Hürriyet Caddesi No: 58 /1  KARABÜK 
TELEFON : 0 370 424 16 30 -  FAKS 0 370 412 04 84 
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KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sayı :300/01/4 5 > 3 > 09.02.2018
Konu: Azami Fiyat Tarifeleri Hk.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
GENEL SEKRETERLİĞİME

ANKARA

Odamız 5.Meslek Komitemizde alınan kararda ;Azami Fiyat Tarifelerinin Oda 
Meclisi tarafından kabulünü içeren yönetmelik hükümlerinin günümüz piyasa 
şartlarında uzun bir süreç aldığı aynı piyasada rekabet ettikleri Esnaf Odaları üyelerinin 
ise tarife kararlarını Yönetim Kurullarında kısa bir süreçte çıkarmalarından dolayı 
haksız rekabet ortamı doğduğunu belirterek Azami Fiyat Tarifelerinin Oda Yönetim 
Kurullarında onayı için Birliğimize talepte bulunulması istenmiştir.

Odamız 5.Meslek Komitesinin Azami Fiyat Tarifelerinin Oda Yönetim 
Kurullarında onayını içeren tavsiye kararları Yönetim Kurulumuzda görüşülerek 
konunun TOBB Yönetim Kurulunda görüşülmesi amacıyla takdirlerinize sunulmuştur.
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