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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME 

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “en az iki yıl”

ibaresinden sonra gelmek üzere “veya milli emlak denetmeni unvanında en az dört yıl” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “sosyoloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/1/2012 28180
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 26/1/2013 28540
2- 21/5/2014 29006
3- 31/5/2018 30437
4- 13/11/2019 30947

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/12/2011 28150
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 24/9/2013 28775
2- 30/10/2016 29873
3- 8/7/2019 30825 (Mükerrer)
4- 16/10/2019 30920
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2020 tarihli ve 31036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Em-

lak Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı

alt bendinde yer alan “iktisadi ve idari bilimler fakülteleri” ibaresinden sonra gelmek üzere

“ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMÎ SENETLERE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/11/2009 tarihli 27402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Sicil

Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

adı “Tapu Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-

netmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin so-

nuna “,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Merkezi başvuru havale sistemi: Tapu işlemlerine ilişkin resmî senedin/tescil istem

belgesinin başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce

hazırlanmak üzere TAKBİS’te otomatik olarak havale edildiği sistemi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Resmî senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemleri 

MADDE 32 – (1) 2644 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında tescili talep edilen

ipotekler, taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki ola-

rak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme

metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi (EK-1) gere-

ğince müdürlükte düzenlenen taşınmaz maliki veya temsilcileri tarafından imzalanan tescil

onama/tescil istem belgesine istinaden resmî senet düzenlenmeksizin tescil edilir.

(2) Satış işlemi ile onama sureti ile ipotek işlem taleplerinin birlikte yapıldığı durum-

larda taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak

gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/2/2020 31036
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dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi (EK-1) gereğince satış

işlemi ile birlikte resmî senet düzenlenir. İpotek, tapu müdürlüğünde banka/kurum temsilcile-

rinin imzaları alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya temsil-

cileri tarafından imzalanan resmî senede ve kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman

sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil is-

tem belgesine göre tescil edilir.
(3) Birinci fıkraya göre resmî senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde,

işleme dayanak olan kredi veya borç sözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri, onama
ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler banka/kurum tarafından fiziki olarak veya
elektronik ortamda müdürlüğe gönderilir. Elektronik ortamda talep edilen işlemlerde düzenle-
nen tescil onama belgesi ile ipotek belgesi banka/kurum ile elektronik ortamda paylaşılır. Ban-
ka/kurum tarafından onaylı suretleri her zaman istenebilir.

(4) 3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı
Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği uyarınca yapılacak olan onama ipotek işlemlerinde
içeriği ve şekli Genel Müdürlükçe belirlenecek onam belgesi müdür/yetkili müdür yardımcısı
tarafından imzalanarak işlemler tamamlanır. 

(5) Banka/kurum tarafından düzenlenen onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesinde
yer alan ipotek edilecek taşınmazların tanımlayıcı bilgileri, taşınmazların nitelikleri, yüzöl-
çümleri, aynî ve kişisel haklar ile diğer kısıtlamalar, tapu siciliyle karşılaştırılarak aşağıdaki
işlemler yapılır:

a) Elektronik ortamda gönderilen ipotek talep bilgi ve belgeleriyle uyumsuzluk tespit
edilmesi halinde işlem iade edilir. Banka/kurum tarafından, kredi veya borç sözleşmesine veya
tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale
getirilerek elektronik ortamda yeniden gönderilmesinden sonra, müdürlükçe düzenlenecek olan
tescil onama belgesine taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınır. 

b) Fiziki olarak gönderilen ipotek talep belgeleriyle uyumsuzluk tespit edilmesi duru-
munda taraflara bilgi verilir. Kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesine
ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek banka/kurum temsilcileri
ile taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınır.

(6) Bu madde kapsamında düzenlenen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finans-
man sözleşmesi ile tescil onama/tescil istem belgeleri, resmî senet (ipotek akit tablosu) yerine
geçer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların

hazırlanması

EK MADDE 1 – (1) Tapu işlemlerine ilişkin resmî senedin/tescil istem belgesinin, baş-
vurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanması
amacıyla merkezi başvuru havale sistemi oluşturulur. 

(2) Tapu müdürlüklerine yapılan başvurular, başvuru birimi tarafından incelenir. Baş-
vuru birimi tarafından talebe konu taşınmaz bilgileri ile işleme esas belgeler incelenerek ek-
siklikler tamamlanarak talebe konu işlem başlama şekli TAKBİS üzerinden seçilir. Müdürlük
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tarafından talep yoğunluğuna göre merkezi başvuru havale sistemine gönderilir. Talep konusu
işlemde diğer kurum ve kuruluşlarla TAKBİS dışında yazışma yapılması gereken durumlarda
işlem merkezi başvuru havale sistemine gönderilmez. 

(3) Merkezi başvuru havale sistemine gönderilen başvurular otomatik olarak merkezi

başvuru havale sisteminde görevlendirilen personelin başvuru ekranına düşer. 

(4) Merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personel tarafından başvuru ek-

ranına düşen başvurular, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre tescil istem

belgesi/resmî senet hazırlanır. Hazırlanan tescil istem belgesi/resmî senet başvuru yapılan tapu

müdürlüğüne gönderilir. Tapu müdürlüğünce işlemin diğer aşamaları tamamlanmak üzere mü-

dürlük personeline havale edilir. 

(5) Merkezi başvuru havale sistemi tarafından görevlendirilen personel, başvuru istem

belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre resmî senedin/tescil istem belgesinin doğru ve ek-

siksiz hazırlanmasından sorumludur. 

(6) Başvuru yapılan müdürlük personeli resmî senedin/tescil istem belgesinin imzalan-

masından önce kontrolü ile imzaların alınarak işlemin tamamlanmasından sorumludur. 

(7) 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Müdürlükle-

rince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan başvurularda bu madde hü-

kümleri uygulanmaz. 

(8) Bu madde kapsamında yapılacak işlem türleri ile bu işlem türlerinin usul ve esas-

larını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmelikte yer alan “tapu sicil müdürlükleri” ibareleri “tapu mü-

dürlükleri”, “Tapu sicil müdürlükleri” ibaresi “Tapu müdürlükleri”, “Tapu sicil müdürlüğü”

ibaresi “Tapu müdürlüğü”, “tapu sicil müdürlüğü” ibareleri “tapu müdürlüğü”, “tapu sicil mü-

dürü” ibaresi “tapu müdürü”, “tapu sicil müdürünün” ibareleri “tapu müdürünün”, “Tapu sicil

müdürünün” ibaresi “Tapu müdürünün”, “tapu sicil müdürlüklerinde” ibareleri “tapu müdür-

lüklerinde”, “Tapu sicil müdürlüklerinde” ibareleri “Tapu müdürlüklerinde”, “tapu sicil mü-

dürlüklerince” ibaresi “tapu müdürlüklerince”, “tapu sicil müdürlüğüne” ibareleri “tapu mü-

dürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı

bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/11/2009 27402

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/7/2019 30825 (Mükerrer)
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmî ve
özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları; Bakanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan kılavuzda
gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe yazılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

—— • ——
Rekabet Kurumundan:

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR 
İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK 

SORUŞTURMALARDA UYGULANABİLECEK UZLAŞMA 
USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin

Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yasaklanmış davranışlara ilişkin
olarak haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını
ve kapsamını kabul edenlere, 4054 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca uygulanabilecek
uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4054 sayılı Kanunun 27 nci ve 43 üncü maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif İşbirliği Yönetmeliği: 15/2/2009 tarihli ve 27142 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetme-
liği,

b) Ceza Yönetmeliği: 15/2/2009 tarihli ve 27142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kulla-
nılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmeliği,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/8/2006 26254

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/2/2019 30694
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c) Dosya: Soruşturma kapsamında elde edilen, oluşturulan veya bir araya getirilen tüm
bilgi ve belgeleri,

ç) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,
d) Kurul: Rekabet Kurulunu,
e) Kurum: Rekabet Kurumunu,
f) Soruşturma tarafı: Haklarında soruşturma açılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerini, 
g) Uzlaşma: İhlalin varlığı ile kapsamını kabul eden taraflara verilecek idari para ceza-

sında indirim uygulanarak soruşturmanın nihai kararla sonlandırılması usulünü,
ğ) Uzlaşma ara kararı: Uzlaşma görüşmeleri sonunda Kurul tarafından alınacak olan

ve uzlaşma metninde yer alması beklenen hususları içeren kararı,
h) Uzlaşma metni: Uzlaşma ara kararı akabinde, uzlaşma tarafının ihlalin varlığını ve

kapsamını kabul ettiğine dair yazılı beyanını, 
ı) Uzlaşma nihai kararı: Uzlaşma süreci sonunda Kurul tarafından alınacak nihai kararı,
i) Uzlaşma tarafı: Talep üzerine veya resen başlatılan uzlaşma sürecine dâhil olan te-

şebbüs veya teşebbüs birliklerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzlaşma Süreci

Uzlaşmanın genel ilkeleri 
MADDE 4 – (1) Kurul, soruşturmaya başlanmasından sonra, soruşturma taraflarının

talebi üzerine veya resen uzlaşma usulünü başlatabilir. 
(2) Kurul, uzlaşma usulünün başlatılmasında, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden

doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını dikkate
alır. Bu çerçevede Kurul aşağıdaki hususları göz önünde bulundurabilir:

a) Soruşturma taraflarının sayısı,
b) Soruşturma taraflarının önemli bir kısmının uzlaşmaya başvurup başvurmadığı,
c) İhlalin kapsamı ile delillerin niteliği,
ç) Soruşturma taraflarıyla ihlalin varlığına ve kapsamına ilişkin ortak bir kanaate ulaş-

manın mümkün olup olmadığı.
(3) Kurul, ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden soruşturma tarafları ile soruşturma

raporunun tebliğine kadar uzlaşabilir. 
(4) Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde ondan yüzde yirmi beşe kadar

indirim uygulanabilir. 
(5) Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde

yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamaz. 
(6) Kurul, aşağıdaki hallerin varlığında uzlaşma nihai kararına kadar uzlaşma sürecinin

tarafların tamamı veya bir kısmı için sona erdirilmesine karar verebilir:
a) Yürütülmekte olan uzlaşma sürecinden beklenen usuli faydanın sağlanamayacağının

veya soruşturma taraflarıyla ihlalin varlığına ve kapsamına ilişkin ortak bir kanaate ulaşmanın
mümkün olmadığının anlaşılması,

b) Delillerin karartılması tehlikesinin bulunması,
c) 12 nci maddede belirtilen gizlilik yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.
Uzlaşma sürecinin başlatılması 
MADDE 5 – (1) Soruşturma tarafları uzlaşma taleplerini yazılı olarak Kuruma iletir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                            15 Temmuz 2021 – Sayı : 31542



Kurul, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki hususları dikkate alarak bu talebi kabul veya ret
edebileceği gibi varsa diğer tarafların da uzlaşma görüşmelerine davet edilmesine karar vere-
bilir. 

(2) Tarafların uzlaşma talebinde bulundukları aşamada, isnat edilen ihlalin niteliğinin
ve kapsamının ortaya konulması için daha detaylı araştırmaya ihtiyaç duyulması halinde Kurul,
birinci fıkra kapsamında vereceği kararı erteleyebilir.

(3) Kurul, uzlaşma sürecini resen başlatması halinde, soruşturma taraflarını uzlaşma
görüşmelerine davet eder. Soruşturma tarafları, bu davetin tebliğinden itibaren on beş gün için-
de uzlaşma görüşmelerine başlamak isteyip istemediklerini Kuruma yazılı olarak bildirir. Bu
süre geçtikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmaz.

Uzlaşma görüşmeleri
MADDE 6 – (1) Kurulun soruşturma taraflarının talebini kabul etmesi ile soruşturma

taraflarının Kurulun gönderdiği daveti süresinde kabul etmesi hallerinde, Kurum ilgili taraflarla
uzlaşma görüşmelerini en kısa sürede başlatır. 

(2) Uzlaşma görüşmelerine başlanmış olması, uzlaşma taraflarının kendileri hakkında
isnat edilen ihlali kabul ettikleri anlamına gelmez. Uzlaşma tarafları, uzlaşma metninin sunul-
masına kadar uzlaşma sürecinden çekilebilir. 

(3) Birden fazla uzlaşma tarafı ile uzlaşma görüşmelerine başlanması halinde, görüş-
melerin ayrı ayrı yürütülmesi esastır.

(4) Uzlaşma görüşmeleri, görüşmelere katılanlarca mutabık kalınan bir tutanak ile kayıt
altına alınır. Bu tutanak Kurum içi yazışma olarak saklanır. 

(5) Uzlaşma görüşmelerinde, soruşturmanın güvenliğinin tehlikeye düşmemesi koşu-
luyla, uzlaşma tarafının aşağıdaki hususlarda bilgi edinmesi sağlanır:

a) Uzlaşma tarafı hakkında ileri sürülen iddiaların içeriği,
b) İsnat edilen ihlalin niteliği ve kapsamı,
c) Uzlaşma tarafının, isnat edilen ihlalin niteliğine ve kapsamına ilişkin bilgilendirilmesi

amacıyla sınırlı olmak ve ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmak kaydıyla, taraf hak-
kındaki ihlal isnadına dayanak teşkil eden başlıca deliller,

ç) Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde uygulanabilecek indirim oranı,
d) Uzlaşma tarafına verilebilecek idari para cezası aralığı.
(6) Uzlaşma görüşmelerinde uzlaşma tarafı beşinci fıkrada yer alan hususlar hakkında

görüşlerini bildirir. 
Uzlaşma ara kararı
MADDE 7 – (1) Kurul, uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasını takiben sürece ilişkin

ara kararını verir. Kararda aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) İsnat edilen ihlalin niteliği ve kapsamı,
b) Ceza Yönetmeliği kapsamında hesaplanan azami idari para cezası oranı,
c) Uzlaşma usulü sonucunda uygulanacak indirim oranı,
ç) Varsa, Aktif İşbirliği Yönetmeliği kapsamında uygulanacak indirim oranı, 
d) Verilecek azami idari para cezası oranı ve miktarı,
e) Uzlaşma metninin Kuruma gönderilmesi için verilecek ve on beş günü aşmayacak

kesin süre,
f) Uzlaşma metninin süresi içinde gönderilmemesi halinde, Kurulun ara kararda yer

verilen hususlarla bağlı olmayacağı.
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(2) Ceza Yönetmeliği kapsamında hesaplanan azami idari para cezasının teşebbüs ile
teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin uzlaşma nihai kararından bir önceki mali yıl
sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa uzlaşma nihai kararı tarihine en
yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin
yüzde onunu aşması halinde, bu oranı aşan para cezaları, ceza verilecek teşebbüs ile teşebbüs
birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna indirilir ve uz-
laşma indirimi bu miktar üzerinden uygulanır. 

(3) Uzlaşma süreci ile birlikte pişmanlık başvurusunun da bulunması halinde, Aktif İş-
birliği Yönetmeliği kapsamında belirlenen indirim oranı ile uzlaşma için belirlenen indirim
oranı toplanarak birlikte uygulanır.

(4) Uzlaşma ara kararında yer verilen hususlar uzlaşma taraflarınca müzakere konusu
yapılamaz. 

Uzlaşma metni
MADDE 8 – (1) Uzlaşma tarafı, uzlaşma ara kararında bildirilen hususları kabul etmesi

halinde, aşağıdaki unsurları içeren bir uzlaşma metnini sunar:
a) Uzlaşma tarafının ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettiğine dair açık beyanı,
b) Kurulun uzlaşma tarafına ihlal nedeniyle verebileceği azami idari para cezası oranı

ve miktarı ile tarafın uzlaşma usulü çerçevesinde bu ceza oranını ve miktarını kabul ettiği,
c) Uzlaşma tarafının hakkındaki iddialar konusunda yeterli derecede bilgilendirildiği

ve kendi görüşlerini ve açıklamalarını aktarmak için tarafa yeterli imkân tanındığı,
ç) İdari para cezasının ve uzlaşma metninde yer alan hususların uzlaşma tarafınca dava

konusu yapılamayacağı.
(2) Uzlaşma metninin uzlaşma tarafını temsile yetkili kişilerce imzalanarak yazılı olarak

sunulması esastır. Ancak birinci fıkradaki unsurları içerir beyan şifahi olarak da sunulabilir.
Bu durumda, verilen beyan görevli meslek personeli tarafından yazılı hale getirildikten sonra
uzlaşma tarafını temsile yetkili kişilere teyit ettirilir. Uzlaşma metni Kurum içi yazışma olarak
saklanır. 

(3) Sunulan uzlaşma metninde eksikliklerin bulunması halinde Kurul, bir defaya mahsus
olmak üzere yedi gün içinde bu eksikliklerin giderilmesini, aksi takdirde 11 inci maddenin bi-
rinci fıkrasının uygulanacağını taraflara bildirir.

(4) Usulüne uygun şekilde sunulan uzlaşma metni geri çekilemez. 
Uzlaşma nihai kararı
MADDE 9 – (1) Uzlaşma metninin Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren on beş gün

içinde, Kurul tarafından ihlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla ilgili
taraf bakımından soruşturma sonlandırılır. 

(2) Uzlaşma nihai kararında, Kanunun 52 nci maddesinde belirtilen hususlara ilaveten
aşağıdaki hususlara da yer verilir:

a) Uzlaşma tarafı hakkında ileri sürülen iddiaların içeriği,
b) İhlalin niteliği ve kapsamı,
c) Uzlaşma tarafı hakkında ihlal tespitine dayanak teşkil eden deliller,
ç) Uzlaşma usulüne göre uzlaşma tarafına uygulanan indirim oranı ve verilen idari para

cezası, 
d) Uzlaşma tarafının ihlalin varlığını ve idari para cezasını kabul ettiği.
(3) Soruşturmanın en az bir teşebbüs veya teşebbüs birliği bakımından devam ettiği

hallerde, gerekçeli uzlaşma nihai kararı, soruşturma sonunda verilecek nihai kararın alınma-
sından önce uzlaşma tarafına tebliğ edilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hükümler

Uzlaşma sürecinde Aktif İşbirliği Yönetmeliğinin uygulanması
MADDE 10 – (1) Uzlaşma tarafı teşebbüslerin Aktif İşbirliği Yönetmeliğinin 4 üncü

ve 5 inci maddelerinden yararlanabilmek için ayrıca başvuruda bulunmaları mümkündür. Ancak
uzlaşma metni sunanlar bakımından bu metnin Kurum kayıtlarına girdiği tarihten sonra Aktif
İşbirliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Sürecin uzlaşma ile sonuçlanmaması halinde Aktif İşbirliği Yönetmeliğinde öngö-
rülen süreler uygulanır.

Sürecin uzlaşma ile sonuçlanmaması 
MADDE 11 – (1) Uzlaşma tarafının uzlaşma metnini süresi içinde göndermemesi, gön-

derilen uzlaşma metninde bulunan eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi, Kurulun 4 üncü
maddenin altıncı fıkrası kapsamında uzlaşma sürecinin sona erdirilmesine karar vermesi veya
uzlaşma tarafının 6 ncı maddenin ikinci fıkrası doğrultusunda uzlaşma sürecinden çekilmesi
hallerinde, ilgili taraf bakımından sürecin uzlaşma ile sonuçlanmadığı kabul edilerek olağan
soruşturma usulü takip edilir. Bu durumda, uzlaşma görüşmeleri kapsamında uzlaşma tarafınca
sunulan bilgi ve belgeler dosya kapsamından çıkarılır ve soruşturma sonucunda alınacak nihai
karara dayanak yapılmaz.

(2) Kurulun, 4 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında uzlaşma sürecinin sona erdi-
rilmesine veya 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca uzlaşma talebinin reddedilmesine ilişkin
olarak aldığı kararın gerekçesi nihai kararda yer alır. 

(3) Sürecin uzlaşma ile sonuçlanmaması, 5 inci madde çerçevesinde Kurulun gönderdiği
davetin kabul edilmemesi veya süresi içerisinde bu davete cevap verilmemesi hallerinde tekrar
uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Gizlilik yükümlülüğü
MADDE 12 – (1) Uzlaşma tarafı, uzlaşma görüşmelerinin içeriğini ve bu görüşmeler

kapsamında eriştiği bilgi ve belgeleri varsa diğer soruşturma tarafları bakımından verilecek ni-
hai karara kadar gizli tutar. 

(2) Gizlilik yükümlülüğünün ihlal edildiğinin, uzlaşma nihai kararı sonrasında tespit
edilmesi halinde, bu karar geri alınarak ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliği hakkında yeni bir
soruşturma başlatılabilir.

(3) Gizlilik yükümlülüğünün ihlali, ikinci fıkra uyarınca başlatılacak soruşturmada ilgili
teşebbüs veya teşebbüs birliklerine verilecek idari para cezasının belirlenmesinde ağırlaştırıcı
unsur olarak kabul edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Devam eden soruşturmalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yürürlüğe girmesinden önce baş-

latılan ancak soruşturma raporu tebliğ edilmemiş olan soruşturmalar hakkında da uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Gelir
Sigortaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Müs-
teşarlık” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşa-
ğıdaki bentler eklenmiştir.

“k) Kalıcı veri saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının veya sigortadan faydalanacak
kişilerin gönderdiği ya da kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul
bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağ-
layan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk,
CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya e-Devlet üzerinden
kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

l) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “elektronik

ortamda veya sigorta ettirenin erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla” ibaresi “kalıcı veri
saklayıcısı aracılığı ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Sunulabilecek ürünler”

olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına “İrat ödemeleri 56 yaş ve üzeri kişiler için
en fazla dokuz yıl ertelenebilir.” cümlesi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 56 yaş ve üzeri kişilere irat ödeme süresince ve/veya irat ödemelerinin belirli bir süre
ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara vefat tazmi-
natının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünlerin sunulması zorunludur. Si-
gorta ettirenin isteğine bağlı olarak söz konusu teminatları içeren sözleşmeler akdedilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Tarifelerin onaylanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kâr

payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişikliklerin uygulamaya konulabilmesi 1/1/2025
tarihine kadar Kurumun onayına bağlıdır. İlk defa uygulamaya konulacak tarifelere ilişkin tarife
ve varsa kâr payı teknik esasları, sigorta ettiren ve sigortalının hak ve yükümlülükleri hakkında
bilgi vermek amacıyla şirket tarafından hazırlanan dokümanların bir örneği ile örnek sigorta
sözleşmesi değerlendirilmek üzere Kuruma gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzen-

leme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müs-

teşarlığa” ibaresi “Kuruma”, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri
“Kurumca”, 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum”, 7 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca”, 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Kurumun”, aynı maddenin üçüncü ve dör-
düncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Kurum”, 9 uncu maddesinin ikinci fıkra-
sında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum”, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Müs-
teşarlığa” ibaresi “Kuruma”, 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık”
ibaresi “Kurum”, 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum”,
15 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum”, geçici 1 inci maddesinde yer alan
“Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme

ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/4/2015 29313
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 405)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu
maddesinin onüçüncü fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkra-

sına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) İdare: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının merkez veya

taşra birimlerini,
b) Kanun: 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu,
c) Kullanım bedeli: İlgili kanunları uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mül-

kiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin
izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden
kaynaklanan; kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kul-
lanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri ve bun-
lara ilişkin ceza ve kullanım bedellerini,

ç) Yİ-ÜFE tutarı: Kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr paylarına ilişkin hesaplanan
gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
6 ncı maddede belirtildiği şekilde hesaplanacak tutarı,

ifade eder.
Yapılandırma kapsamındaki alacaklar
MADDE 4 – (1) Vadesi 30/4/2021 tarihi itibarıyla geldiği halde Kanunun yayımlandığı

9/6/2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asılları
ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü
fıkrası kapsamında yapılandırılır.

(2) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 25 inci,
geçici 26 ncı ve geçici 28 inci maddeleri kapsamında ertelenen bedeller hakkında Kanunun
10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

(3) Ecrimisil alacakları, Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamına gir-
memektedir. Ancak, bu alacakların Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri kapsamında yapılan-
dırılması mümkün bulunmakta olup konuya ilişkin açıklamalar 14/6/2021 tarihli ve 31511
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326
Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)’nde yer almaktadır.

Başvuru süresi ve yeri
MADDE 5 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamındaki borçları

için yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan ve anılan fıkra
kapsamındaki borçlarına ilişkin dava açmayacaklarına veya açılmış davalardan vazgeçecekle-
rine ilişkin iradelerini de içeren dilekçe ile birlikte 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil)
kadar; 

15 Temmuz 2021 – Sayı : 31542                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



a) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ta-
şınmazlar hakkında illerde çevre ve şehircilik il müdürlüklerine (millî emlak dairesi başkanlığı
veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüklerine yoksa millî emlak şef-
liklerine,

b) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler hakkında çevre ve şehircilik il müdürlüklerine,

c) Orman sayılan yerler hakkında Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman bölge mü-
dürlüklerine,

ç) Milli park ve tabiat parkları hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür-
lüğü merkez veya taşra birimlerine,

başvurmaları gerekmektedir.
Alacak tutarının tespiti
MADDE 6 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında yapılan-

dırılacak alacak tutarı;
a) Vadesi 30/4/2021 tarihi itibarıyla geldiği halde Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihi

itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asıllarının,
b) Yİ-ÜFE tutarı ile,
toplanması suretiyle tespit edilir.
(2) Yİ-ÜFE tutarı; kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asıllarının, alacağın

vade tarihinden 9/6/2021 tarihine kadar olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları toplamı ile çarpıl-
ması suretiyle tespit edilir.

(3) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tabloda yer almakta
olup Yİ-ÜFE tutarının hesabında bu tabloda yer alan oranlar dikkate alınır.

(4) Yİ-ÜFE hesaplamalarında ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı,
alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihinin ayın son
günü olması hâlinde de hesaplamalarda başlangıç oranı olarak kullanılacak Yİ-ÜFE aylık de-
ğişim oranı, vade tarihinin rastladığı ay için belirlenmiş oran olacaktır.

(5) Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının
eksi değer olması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınır. He-
saplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer
olduğu takdirde Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilir. 

(6) Ay kesrine isabet eden günler için Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, ilgili ay
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 30’a bölünmek suretiyle (Yİ-ÜFE aylık değişim oranı/100/30=)
bulunacak günlük oran kullanılır. Bulunacak rakamın virgülden sonraki 6 hanesi hesaplama-
larda kullanılacak olup, 7 nci ve devam eden hanelerde bir sayı bulunması hâlinde 6 ncı hane
bir üst sayıya tamamlanır ve bulunan rakam 100 sayısı ile çarpılmak suretiyle günlük Yİ-ÜFE
oranı bulunur. Bulunan günlük oran geçen gün sayısı ile çarpılarak ay kesrine isabet eden top-
lam Yİ-ÜFE oranı bulunur.

Örnek 1 – 25/8/2015 vadeli bir alacağın Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş
olması hâlinde bu alacağa %111,6476 oranında hesaplanması gereken gecikme faizi yerine
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları toplamı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Buna göre;
-26/8/2015 tarihinden 25/5/2021 tarihine kadar dönem için Tebliğin Ek-2’sinde yer alan

tabloda bulunan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplanması suretiyle elde edilen oran: 24,04
- 26/5/2021 tarihi ile 8/6/2021 tarihi arasındaki 14 günlük kıst dönem için ise altıncı

fıkrada belirtilen şekilde yapılan hesaplama sonucu elde edilen oran: 0,1638’dir.
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(Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı (14 gün)
[(0,35/100)/30x100]x14)
Dolayısıyla; 26/8/2015 tarihinden 8/6/2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık

değişim oranları toplamı 24,2038 olmaktadır.
Bu oran ile alacak aslı çarpılmak suretiyle Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır.
Bulunan bu Yİ-ÜFE tutarı, alacak aslı ile toplanmak suretiyle yapılandırılan alacak tu-

tarı belirlenir.
Ödeme süresi ve şekli
MADDE 7 – (1) Yapılandırılan alacaklar peşin veya taksitler (6, 9, 12 veya 18 eşit tak-

sit) hâlinde ödenebilir. Yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksitin son ödeme tarihi 30 Eylül
2021’dir. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde ödenir.

(2) Alacak tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi
hâlinde:

a) Bu tutarlara katsayı uygulanmaz.
b) Yİ-ÜFE tutarının % 90’ının tahsilinden vazgeçilir.
c) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde

Yİ-ÜFE tutarından % 50 indirim yapılır.
ç) Alacak tutarının defaten ödenmesi zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi içinde

farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de bu fıkra hükmünden yararlanılır.
d) Alacak tutarının taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesine rağmen ilk taksit ödeme

süresi içinde peşin olarak tamamının ödenmesi durumunda da bu fıkra hükmünden yararlanı-
lır.

e) Peşin ödeme seçeneği tercih edilmek suretiyle yapılandırılan alacakların tamamının
ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ilk taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna
kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen ge-
cikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödeme yapılarak Kanunun
10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükmünden yararlanılabilir. Bu durumda, geç ödeme
zammıyla birlikte yapılan ödeme, ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılmış olduğundan, bu
ödemelere üçüncü fıkra hükmüne göre indirim uygulanır.

(3) Alacak tutarının ilk taksitinin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan
taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde:

a) Bu tutarlara katsayı uygulanmaz.
b) Yİ-ÜFE tutarının % 50’sinin tahsilinden vazgeçilir.
c) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde

Yİ-ÜFE tutarından % 25 indirim yapılır.
(4) Başvuruda bulunan borçlular başvuru sırasında; 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme

seçeneklerinden birini tercih ederler ve kendilerine tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme
planı verilir. Borçlu tarafından taksit sayısına ilişkin bir tercihte bulunulmaması hâlinde, İdarece
Kanunda öngörülen en uzun taksit sayısı olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilir. Taksitle
yapılacak ödemelerde alacak tutarı;

a) Altı eşit taksit için (1,09),
b) Dokuz eşit taksit için (1,135),
c) On iki eşit taksit için (1,18),
ç) On sekiz eşit taksit için (1,27),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dö-

nemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
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(5) Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar
ilgili katsayıya göre düzeltilir. Ancak, tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede öde-
me yapılamaz.

Örnek 2 – Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında İdareye başvu-
ruda bulunan borçlunun;

- Yapılandırılacak alacak aslı tutarı 258.500,00 TL,
- Yİ-ÜFE tutarı 32.500,00 TL
olmak üzere toplam 291.000,00 TL borcu bulunmaktadır.
1) Borçlu İdareye başvurarak hesaplanan bu bedeli peşin ödeme seçeneğini tercih ede-

rek ödemek istemesi halinde ayrıca bir katsayı hesaplanmayacaktır.
Borçlu tarafından, yapılandırılan borcun ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi ne-

deniyle Yİ-ÜFE tutarından % 90 oranında indirim yapılacaktır.
Bu durumda borçlu;
- Yİ-ÜFE tutarı olarak [32.500,00 - (32.500,00 x %90)=] 3.250,00 TL,
- Toplamda ise (258.500,00 + 3.250,00=) 261.750,00 TL ödeme yapmak suretiyle,
Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümlerinden yararlanacaktır.
Yapılandırılan borcun borçlu tarafından 30 Eylül 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar

ödenmeyip, hesaplanacak geç ödeme zammı (Yapılandırılan borç son ödeme tarihinden 15 gün
sonra ödenmesine rağmen geç ödeme zammının hesabında gecikme zammı 15 gün yerine tam
ay olarak dikkate alınmıştır. 291.000,00 TL x %1,6= 4.656,00 TL) ile birlikte 15 Ekim 2021
tarihinde ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacaktır.

Bu durumda borçlu;
- Yİ-ÜFE tutarı olarak [32.500,00 - (32.500,00 x %50)=]16.250,00 TL,
- Toplamda ise (258.500,00 + 16.250,00=) 274.750,00 TL ödeme yapacaktır.
2) Borçlunun borçlarını 18 eşit taksitte ödemeyi talep etmesi halinde ise; 291.000,00

TL alacak tutarı (1,27) katsayısı ile çarpılır. Bu şekilde bulunan tutar, 18’e bölünmek suretiyle
taksit tutarı bulunur.

18 eşit taksit için yapılandırmaya esas tutar : 291.000,00 x 1,27 = 369.570,00 TL
Taksit tutarı : 369.570,00 / 18 = 20.531,67 TL’dir.
Taksitlendirmeye esas olan 369.570,00 TL’nin (369.570,00 - 291.000,00=) 78.570,00

TL’si toplam katsayı tutarıdır.
Bu durumda borçlu, borcunu 20.531,67 TL’lik eşit taksitler halinde ödeyebilecektir. 
3) Eylül/2021 ayında borçlu İdareye başvurarak taksit tutarlarını defaten ödemek iste-

diğini bildirmiştir.
Bu durumda borçlu;
- Alacak aslı 258.500,00 TL,
- Yİ-ÜFE tutarının %10’u [32.500,00 - (32.500,00 x % 90)] 3.250,00 TL, 
olmak üzere toplamda 261.750,00 TL ödeme yapacaktır.
Borçlu tarafından, yapılandırılan borcun ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi nede-

niyle ayrıca bir katsayı hesaplanmayacak ve Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapıla-
caktır.

Buna göre, yapılandırılan borcun ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde
78.570,00 TL katsayı tutarı ile 29.250,00 TL Yİ-ÜFE tutarı olmak üzere toplam 107.820,00
TL daha az ödeme yapılacaktır.
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Örnek 3 – Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında İdareye başvu-
ruda bulunan borçlu, borcunu 18 eşit taksitte ödemeyi talep etmiştir.

İdare tarafından;
- Alacak aslı tutarı 180.000,00 TL,
- Yİ-ÜFE tutarı 36.000,00 TL,
olmak üzere yapılandırılan alacak tutarı 216.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Borçlu, yapılandırılan alacak tutarını 18 eşit taksitte ödemeyi talep ettiğinden

216.000,00 TL alacak tutarı (1,27) katsayısı ile çarpılır.
Bu şekilde bulunan tutar, 18’e bölünmek suretiyle taksit tutarı hesaplanır.
18 eşit taksit için yapılandırmaya esas tutar : 216.000,00 x 1,27 = 274.320,00 TL
Taksit tutarı : 274.320,00 / 18 = 15.240,00 TL
Taksitlendirmeye esas olan 274.320,00 TL’nin (274.320,00 - 216.000,00=) 58.320,00

TL’si toplam katsayı tutarıdır.
Borçlu, Eylül/2021 ayında ödemesi gereken taksit tutarı olan 15.240,00 TL’yi süresinde

ödemiştir.
15/10/2021 tarihinde borçlu İdareye başvurarak kalan taksit tutarlarının tamamını de-

faten ödemek istediğini bildirmiştir.
Başvuru sırasında 18 eşit taksitte ödeme seçeneği tercih edilmiş olmakla birlikte, daha

sonra ikinci taksit ödeme süresi içinde, borcun tamamı ödenmek istendiğinde, ödenecek tutar
aşağıdaki şekilde bulunur.

Borçlu tarafından, yapılandırılan borcun Ekim/2021 ayında ödenmesi nedeniyle ayrıca
bir katsayı hesaplanmaz ve Yİ-ÜFE tutarından % 50 oranında indirim yapılır.

Buna göre, yapılandırılan borcun Ekim/2021 ayında ödenmesi hâlinde 58.320,00 TL
katsayı tutarı ve 18.000,00 TL Yİ-ÜFE tutarı olmak üzere toplam 76.320,00 TL daha az ödeme
yapılacaktır.

Diğer hükümler
MADDE 8 – (1) Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde

ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksitin, süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının
borçlunun başvuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın so-
nuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belir-
lenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla
borçlu Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

(2) Ancak, ödenmesi gereken taksitlerden;
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a) İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
b) İlk ikisinin süresinde ödenmesine rağmen bir takvim yılında ikiden fazla taksitin sü-

resinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
c) Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte

son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,
hâlinde Kanundan yararlanma hakkı kaybedilir.
(3) Yapılandırılan alacaklara ilişkin ödenecek taksit tutarının % 10’unu aşmamak şar-

tıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmaz.
(4) Alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde

borçlular, ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Yapılandırıldığı hâlde
Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi
dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yapılır ve Kanunun yayımı tarihinden
önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerden devam eder.

(5) Yapılandırılan alacaklara ilişkin hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacak-
ların tahsilinden vazgeçilir.

(6) Süresinde ödenen alacaklara, 7 nci maddede öngörülen katsayı uygulaması hariç
olmak üzere Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme
cezası gibi herhangi bir fer’i alacak tatbik edilmez.

(7) Borçların süresi içerisinde ödenmemesi sebebiyle kesin izin, kesin tahsis, kullan-
dırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemleri iptal edilenler tarafından borçlar
Tebliğde belirtilen şekilde ödense dahi, iptal işlemi ihya edilmez ve geçerliliğini korur. 

(8) Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde sü-
re, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar 
MADDE 9 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında olan ve

Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi baş-
latılmış alacaklar için borçluların bu fıkra hükmünden yararlanmak üzere 31 Ağustos 2021 ta-
rihine (bu tarih dâhil) kadar başvurmaları ve Kanunda öngörülen süre ve şekilde alacaklarını
ödemeleri halinde bunlar için açılan davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu tak-
dirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte
ödemeleri gerekmektedir.

(2) Başvuru sırasında İdareye verilen davadan vazgeçmeye ilişkin hususların da yer al-
dığı dilekçenin İdareye verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılır ve dilekçenin
bir örneği derhal davanın bulunduğu yargı merciine gönderilir. 

(3) Borçlular tarafından, davadan vazgeçilmesi hâlinde İdarece de ihtilaflar sürdürül-
mez.

(4) Başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla il-
gili olarak karar tarihine bakılmaksızın Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihinden sonra tebliğ
edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmaz.

(5) Vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık
ücreti ve fer’ilerinin bulunması hâlinde bu tutarlar karşılıklı olarak talep edilmez ve bu alacaklar
için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avu-
katlık ücretleri geri alınmaz.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2020/32)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2021/25)

MADDE 1 – 4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan-
cılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nin 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kararın yayımı tarihi itibarıyla” ibaresi “1/7/2021 tarihinden
önce” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA 
DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/30)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/27)

MADDE 1 – 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kal-
kınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 16/9/2021’dir.
Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlü-
ğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile altmış günü aşmamak üzere
verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanır. 16/9/2021 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri ta-
mamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde
yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya altmış günü aşmamak üzere süre verilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/12/2020 31324

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2020 31351

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2019 30850
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/9/2019 30900
2- 14/11/2020 31304
3- 13/3/2021 31422
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/36)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Ayyıldız Bisiklet Gıda ve Tem. Ür.

Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Aldeba Metalurji Teknoloji Makina ve Çocuk Gereçleri San. ve Tic.
Ltd. Şti., Aytaç Bebe Çocuk Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Derya Bebe Çocuk Gereçleri İmalat
Paz. San. Tic. Ltd. Şti ve Kardeş Bisiklet ve Çocuk Gereçleri İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti tara-
fından yapılan ve yerli üretici Öztaçlı Bebe Gereçleri Çelik Eşya İmalatı San. ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8715.00.10.00.00
ve 8715.00.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “bebek arabaları” ve “yal-
nızca bebek arabalarının şasileri” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin
önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın
usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
ç) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
g) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
ğ) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP’i al-

tında kayıtlı “bebek arabaları” ile 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnızca bebek ara-
balarının şasileri”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette de-
ğildir.

(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak
değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan başvuru sahibi yerli üreticilerin Yönetmeliğin 18 inci
maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kap-
samda, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacak-
tır.
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Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15) ile ÇHC menşeli
8715.00.10.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus
benzeri arabalar” için 8 ABD doları/adet, 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “yal-
nızca şasiler” için ise 5 ABD doları/adet tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe gir-
miştir.

(2) 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/14) ile tamamlanan NGGS sonucunda
bahse konu ürünlere yönelik damping önlemi “bebek arabaları” için 12 ABD doları/adet, “yal-
nızca bebek arabalarının şasileri” için 8 ABD doları/adet olarak yeniden belirlenmiştir.

(3) 19/7/2016 tarihli ve 29775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/26) ile tamamlanan NGGS’de ise yürür-
lükte olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 19/2/2021

tarihli ve 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürün-
lerin yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir baş-
vuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, başvuruda ÇHC menşeli önlem konusu ürünlere yönelik uygulanan dampinge karşı
önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden
meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve
delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuru-
lunun kararı ile ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “bebek arabaları” ile
8715.00.90.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnızca bebek arabalarının şasileri” ürünlerine yö-
nelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçeve-
sinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde
yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-
tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Tür-
kiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak
12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak
suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen
üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin
bildirimde bulunulur.
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(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-
ruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 75 00
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmî görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-
resine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS e-posta adresi: ithebys@ticaret.gov.tr
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar

hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-
numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-
teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.

Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin
birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar, görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı
olarak sunabilir.
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İş birliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabi-
lir.

Meri önlemin uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri

önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/37)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/7/2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/18) ile
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında ka-
yıtlı “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” ile 9608.50.00.10.00 gümrük
tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar” ürününe yönelik başla-
tılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme
soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
d) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
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Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalk-
ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-
lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-
poru Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-
rarı ile 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Reka-
betin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/39) ile yürürlükte olan dampinge karşı ön-
lemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygu-
lanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ül-
kesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş
rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil
ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-
malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede
yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında ya-
pılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki
önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki
önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde
önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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DÜZELTME

14/7/2021 tarihli ve 31541 2. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak ya-
yımlanan, Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hak-
kında Tebliğin EK-1’inin on birinci satırında yer alan “351” ibaresi “401” şeklinde değiştiri-
lerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 6486/1 

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

 
 6486/2 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6429 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6430 
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Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6350 

—— • —— 
Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6284 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6423 
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İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6053 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 6048 
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Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6529 

—— • —— 
Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6530 

—— • —— 
Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6531 
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Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6469 

—— • —— 
Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6470 

  

 



15 Temmuz 2021 – Sayı : 31542 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6532 

—— • —— 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6462 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6516 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6517 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6518 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6519 
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Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6131 

—— • —— 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6306 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6370 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 6431/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 6432/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6433/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 6398/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 6399/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6407/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirketler Kurması ve Kurulmuş

Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar
Sayısı: 4296)

–– İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı
İşlenen Suçlar Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4297)

–– Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi
Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)

–– 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesinin Uygulama Süresinin İki Yıl
Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4299)

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Esaslar (Karar Sayısı: 4300)

YÖNETMELİKLER
–– Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(Karar Sayısı: 4301)
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye

Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin
Yönetmelik

–– Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405)
–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/25)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (No: 2021/27)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/36)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/37)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/07/2021 Tarihli ve 10329 ve 10330 Sayılı

Kararları

DÜZELTME: Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi
Hakkında Tebliğ ile İlgili

NOT: 14/7/2021 tarihli ve 31541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararı,
Atama Kararları ve Tebliğ, 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Tebliğ yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


