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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN

KAPSAMINDA ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Para-

sının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin usul

ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıy-

metini Koruma Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Faaliyet bölgesi: Tebliğin Ek-3’ünde yer alan bölgeleri,

c) Tebliğ: 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’i,

ç) Yetkili müessese: Tebliğde kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine

dair usul ve esasları düzenlenen yetkili müesseseleri,

ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Ekim 2021
SALI

Sayı : 31626



İKİNCİ BÖLÜM

Ücretler

Yetkili müesseselere ilişkin ücretler

MADDE 4 – (1) Yetkili müesseselerin faaliyet izni ve şube faaliyet izni başvurularında

ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Ek-1’de yer alan tablodaki ilgili tutarlar ücret olarak alınır.

(2) Yetkili müesseselerin grup dönüşüm izni başvurularında; dönüşmek istenilen grup

için ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Ek-1’de belirtilen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten

yüksek olması durumunda grup dönüşüm izni başvurusunda aradaki fark kadar ücret alınır.

Dönüşmek istenilen grup için belirlenen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten düşük ol-

ması durumunda herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.

(3) Yetkili müesseselerin adres değişikliği başvurularında; adresin taşınmak istendiği

faaliyet bölgesi için Ek-1’de belirtilen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için

belirlenen ücretten yüksek olması durumunda adres değişikliği izni başvurusunda ücretler ara-

sındaki fark kadar ücret alınır. Adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için belirlenen ücretin

mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten düşük olması durumunda

herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.

(4) Yetkili müessese hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında ilgili faaliyet böl-

gesi itibarıyla Ek-1’de yer alan ücretler devralınacak hisse oranı nispetinde alınır. Ancak söz

konusu hisselerin veraset yoluyla intikal etmesi veya hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse

sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.

Bilgi sistemi ücretleri

MADDE 5 – (1) Bakanlık tarafından farklı paydaşların kullanıcı olarak yer alacakları

bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmete sunulması durumunda Bakanlık tarafından pay-

daşlardan alınmak üzere sistem kullanım ücreti belirlenebilir. Belirlenecek ücretler Bakanlık

internet sitesinde yayımlanır.

Tahsil usulü

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca tahsil edilecek ücretler, Bakanlık merkez

muhasebe birimine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine yatırılır.

(2) Ücretin ödendiğine dair belge ile ibrazı gereken diğer belgeler başvuru sahibi tara-

fından Bakanlığa beyan edilir.

Yetki

MADDE 7 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli

göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye,

tereddütlü hususları gidermeye ve Yönetmelikte öngörülen haller dışında kalan özel durumları

inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa yapıl-

mış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için Ek-1’de yer alan üc-

retler uygulanır.
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Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı

İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin fakülte/yüksekokul/

meslek yüksekokulu programlarının ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlen-

dirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Üniversite öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile

diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğre-

tim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda ilgili yönetim kurulu yetkilidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sadece ilk yarıyıl ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından yapılır, diğer yarıyılların tamamında ise öğrenci tarafından yapılır ve

ders kayıt işlemlerinden öğrenci sorumludur.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Üniversite öğrencilerinden ilgili dönemlerde kayıt dondurmamış olmak şartıyla

AGNO’sunu yükseltmek için hiç almadığı veya alıp da başaramadığı dersleri almak isteyenler

başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan toplam 12 krediye kadar ders alabilirler

ve alınan bu derslere ait notlar ilgili dönemin icmaline yazılarak transkripte işlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllarda/yıllarda başarılı olunan

derslerden en çok ikisini; (DD) notu ile şartlı başarılı olunan derslerin ise tamamını kredi limi-

tini aşmamak kaydıyla alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en

son not geçerlidir. Bir dersten DD alan bir öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için

ilgili yarıyıl AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersler tekrar edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Teorik, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına ka-

tılmayan öğrenci başarısız sayılır. Öğrencilerin devam durumları, derse giren öğretim elemanı

tarafından izlenir ve otomasyon programına usulüne uygun olarak işlenir. Devamsızlıkları se-

bebiyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce

derse giren öğretim elemanı tarafından yazılı olarak, OBS veya öğrenci ilan panosunda ilan

edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (4)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendine aşağıdaki cümle

eklenmiş ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4)Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üze-

rinden en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.”

“13 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre başka bir yükseköğretim kurumunda açılan yaz

okulundan ders alan öğrencilere, bu dersleri başardıktan sonra mezun olabilmek için tek derse

kalmaları halinde, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları tarafından alınacak yönetim ku-

rulu kararı ile tek ders sınav hakkı verilir.”

“ğ) Mezuniyet sınavı: Son yarıyılda/yılda (FF) notu almadıkları halde AGNO’ları

2,00’ın altına düşen öğrencilere, son iki yarıyılda/yılda, 25 inci maddede belirtilen esaslar çer-

çevesinde koşullu başarılı (DD) ile (DC) ve (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer

sınav hakkıdır. Mezuniyet sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Sınavda

alınan not, o dersin yarıyıl sınav notu yerine geçer ve harflendirilmesi bu nota göre yapılır. Öğ-

rencilerin sınavlarda başarılı olmaları için her dersin notunun en az (DD) harf notu olması zo-

runludur.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sonucun ilanı itibarıyla iki iş günü içerisinde ikinci defa itiraz edilmesi halinde,

müracaat ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı ile dersi

okutan öğretim elemanı dışında ilgili bölümdeki öğretim elemanlarından en az üç kişilik ko-

misyon kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir, en geç iki iş günü içerisinde inceleme ta-

mamlanarak sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirir, ilgili birim tarafından, ilgili

yönetim kurulu kararı ve gerekçeleri ile birlikte sisteme işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına gönderir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Kayıt dondurmak için başvurular, yarıyılın/yılın ilk on iş günü içe-

risinde yapılır. Ancak bir yarıyıl veya bir yıl kayıt dondurma isteğinde olan öğrenciler için ders

kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrencilerin başvurularını ders kayıt süresi içinde yapmaları

gerekir. Sağlık sebebiyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve

geçerli sebepler nedeniyle eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl, yıl sisteminde ise bir

yıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporu nedeniyle kayıt dondurma işlemlerinde

bu sınır uygulanmaz. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan/yıldan az olamaz.

Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Son yarıyılda/yılda (FF) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’ın altına düşen

öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten me-

zuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını bütünleme sınavlarının sonunda ilgili

fakülte/yüksekokul tarafından belirlenen sınav takvimine göre kullanırlar. AGNO baraj sınavına

girecek öğrenciler dilekçe ile dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Bu sınava girmeyenler için

mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/4/2013 28615
2- 2/7/2014 29048 (Mükerrer)
3- 2/11/2014 29163
4- 4/3/2015 29285
5- 9/2/2016 29619
6- 5/10/2017 30201
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/45)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021-32/62)

MADDE 1 – 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Pa-
rası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine “istihdam edilen” ibaresinden sonra gelmek
üzere “veya dışarıdan hizmet alımıyla görevlendirilen” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“p) Faaliyet bölgesi: Ek-3’te yer alan iller veya ilçeler itibarıyla oluşturulan bölgeleri,
r) KEP adresi: Kayıtlı elektronik posta adresini,
s) Tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler: Tüzel kişi ortağın; oy haklarının yüzde on ve daha

fazlasına sahip olan, yüzde on ve daha fazla payı üzerinde intifa hakkına sahip olan, nihai
olarak kontrolünü elinde bulunduran, dağıtılabilir kârının yarısından fazlasını alma hakkını
haiz olan veya esas sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluş-
turan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkına sahip olan kişileri,

ş) Vezne görevlisi: Yetkili müessesede işlem yapılan veznelerde görev yapan yetkili
müessese çalışanlarını,

t) Yönetmelik: 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1567
Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere
İlişkin Yönetmeliği,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş
ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş
ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına “müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere
“müşterileri namına ve/veya hesabına” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “ve” ibaresi “ger-
çekleştiremezler,” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya “Yetkili müesseseler yalnızca kendi nam-
ları ve/veya hesabına bankalarla vadeli işlem gerçekleştirilebilirler.” cümlesi eklenmiş, aynı
maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna
göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut beşinci fıkrasında yer alan “(f)” ibaresi “(g)”
olarak değiştirilmiş, aynı maddenin mevcut altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ziynet, sikke
ve benzeri basılı altınların alım satımını yapmak.”

“d) 1 kilogramın altındaki bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü)
fiziki alım satımını yapmak.”

“a) Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmak üzere Bakanlıktan faaliyet izni almak ve
Borsaya üye olmak kaydıyla 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı
Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kıy-
metli madenler ve taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini,
ihracını ve Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak.”
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“b) 1 kilogram ve üstündeki külçe ve bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24
ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapmak.”

“(5) Yetkili müesseseler Türk parası, yabancı para, bunlarla ödemeyi sağlayan belgeler
veya kıymetli madenler ile bunlardan imal veya bunları muhtevi eşyaları veya herhangi bir
menkul, gayrimenkulü emanet olarak kabul edemezler ve kısa süreli dahi olsa başkası adına
saklayamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-
lenmiştir.

“Diğer yükümlülükler
MADDE 4/A – (1) Yetkili müesseseler ticaret unvanlarında, iş yeri açma ve çalışma

ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, kartvizitlerinde, iş yerlerinde, tabelalarında, internet site-
lerinde, Döviz Alım Belgesi, Döviz Satım Belgesi ile fatura ve benzeri her türlü belgelerinde
4 üncü maddede sayılan faaliyetler haricinde işlem yaptıkları izlenimini yaratacak hiçbir keli-
me, deyim ve işaret kullanamazlar.

(2) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan faaliyetlerden yabancı para alım satımıyla
ilgili olanlar diğer faaliyetlerden ayrı veznelerde ve hesaplarda izlenir.

(3) Yetkili müesseseler, Bakanlıktan izin almadıkça yabancı para alım satım işlemle-
rinde serbest olarak belirledikleri ve ilan ettikleri alış ve satış kurlarından hesaplanan bedeller
haricinde hiçbir ad altında komisyon ya da ücret talep edemezler.

(4) Yetkili müesseseler faaliyet gösterdikleri iş yeri haricinde herhangi bir gayrimenkul
mal edinemezler.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “iş yeri açma” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve çalışma” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kuruluş izni almış olup faaliyet izni başvuru sürecinde bulunanlar Bakanlıkça baş-
vuru kapsamında talep edilen bilgi ve belgeler açısından ikinci fıkradan muaftır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan
“5” ibaresi “10” olarak, “1” ibaresi “5” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan
“yüzde on” ibaresinden sonra gelen “veya” ibaresi “ve” olarak değiştirilmiş, “kişiler” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “, tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler” ibaresi eklenmiş; aynı bendin
(2) numaralı alt bendine “terörizmin finansmanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 27/12/2020
tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin
Kanunun 5 inci maddesinde sayılan suçlar” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (3) numaralı alt ben-
dinde yer alan “yedinci” ibaresi “dokuzuncu” olarak değiştirilmiş, aynı alt bende “sunmuş ol-
maması” ibaresinden sonra gelmek üzere “; kendisinin, yüzde elli veya daha fazla pay sahibi
olduğu şirketlerin pay sahibi olduğu dönemde veya daha önce temsile yetkili olarak çalıştığı
iş yerlerinin temsile yetkili olduğu dönemde” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (4) numaralı alt
bendinde yer alan “vergi borcu” ibaresi “vergi dairelerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcunun” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A
grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlilerinin” ibaresi “tüzel kişi ortaklarla ilişkili ki-
şilerin” olarak değiştirilmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan “yedinci” ibaresi
“dokuzuncu” olarak değiştirilmiş, aynı alt bende “sunmadıkları ile” ibaresinden sonra gelmek
üzere “kendisinin, pay sahibi olduğu şirketlerin veya daha önce temsile yetkili olarak çalıştığı
iş yerlerinin” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (4) numaralı alt bendinde yer alan “vergi borcu”
ibaresi “vergi dairelerine 6183 sayılı Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcu” olarak değişti-
rilmiş, aynı bendin (6) numaralı alt bendine “diğer” ibaresinden sonra gelmek üzere “bilgi ve”
ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan
“Kamu Sermayeli Bankalar veya Kamu Sermayeli Katılım Bankalarından birine yatırıldığını
tevsik eden belge veya” ibaresi “kamu sermayeli bankalardan birine yatırıldığını tevsik eden
belge veya kamu/özel sermayeli bankalardan alınacak ” olarak değiştirilmiş, (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan “veya” ibaresi “ve” olarak değiştirilmiş, (g) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler
eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (ğ) bendine “diğer”
ibaresinden sonra gelmek üzere “bilgi ve” ibaresi eklenmiş, ve aynı maddenin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) A ve B grubu yetkili müesseseler için başvuruda bulunulacak faaliyet bölgesine iliş-
kin Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen başvuru ücretinin yatırıldığını tevsik eden belge,”

“g) Şirketin yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının atanmasına
ilişkin belgeler ile söz konusu kişiler için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belir-
tilen belgeler,”

“ğ) A grubu yetkili müesseseler için genel müdür ile bir veya birden fazla iç kontrol
görevlisi atandığına ve gerekli yetkilerle donatıldığına dair yönetim kurulu kararı ile söz konusu
kişiler için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler,

h) Bu Tebliğ kapsamında yayımlanan genelgeler uyarınca sunulması gereken belgeler,”
“(3) Bakanlıkça yapılan inceleme neticesinde durumları uygun görülen yetkili müesseselere

faaliyet izni verilerek, şirket adına “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-

lenmiştir.
“Grup dönüşümü
MADDE 9/A – (1) Bakanlıktan faaliyet izni almış yetkili müesseselerin A grubundan

B grubuna geçiş veya B grubundan A grubuna geçişleri Bakanlık iznine tabidir.
(2) Bakanlığa yapılacak başvuruya, yönetim kurulu kararının, ana sözleşme değişiklik

taslağının, 6 ncı madde uyarınca sağlanması gereken şartların sağlandığını tevsik eden belge-
lerin ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi zorunludur.

(3) Bu madde uyarınca yapılacak izin başvurularında; dönüşmek istenilen grup için
ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen ücretin mevcut grup için be-
lirlenen ücretten yüksek olması durumunda faaliyet izni verilmesi öncesinde ücretler arasındaki
farkın yatırıldığını tevsik eden belgenin Bakanlığa sunulması zorunludur. Dönüşmek istenilen
grup için belirlenen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten düşük olması durumunda baş-
vurana herhangi bir fark geri ödemesi yapılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına “kararının” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgelerin” ibaresi ile
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) A grubu yetkili müesseselerin şube açma izin başvurularında aşağıdaki kurallar
uygulanır:

a) Merkezi 1 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler tüm
faaliyet bölgelerinde şube açabilirler.

b) Merkezi 2 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler yalnızca
2, 3 ve 4 numaralı faaliyet bölgelerinde şube açabilirler.
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c) Merkezi 3 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler yalnızca
3 ve 4 numaralı faaliyet bölgelerinde şube açabilirler.

ç) Merkezi 4 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler yalnızca
4 numaralı faaliyet bölgesinde şube açabilirler.

d) A grubu yetkili müesseseler (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan şartlar haricinde
şube açmak için başvuruda bulunamaz ve yeni şube açamazlar.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“2” ibaresi “3” olarak değiştirilmiş, (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) ben-
dine “diğer” ibaresinden sonra gelmek üzere “bilgi ve” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü
fıkrasına “Şube” ibaresinden sonra gelmek üzere “Faaliyet” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin
dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “B grubu yet-
kili müesseseler ile A grubu yetkili” ibaresi “Yetkili” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşa-
ğıdaki bent eklenmiştir.

“b) Her bir şube için şirket adına 14 üncü madde hükümleri kapsamında, bu fıkranın
(a) bendinde yer alan ilave ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın kamu
sermayeli bankalardan birine yatırıldığını tevsik eden belge veya kamu/özel sermayeli banka-
lardan alınacak aynı tutarda teminat mektubu,

c) Her bir yeni şube için başvuruda bulunulacak faaliyet bölgesine ilişkin Yönetmeliğin
Ek-1’inde belirtilen ücretin yatırıldığını tevsik eden belge,”

“e) Bu madde kapsamındaki birleşme işlemlerinde verilen faaliyet izinleri için Yönet-
meliğin Ek-1’inde belirtilen ücretler alınmaz.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “iş yer-
lerinde veya tabelalarında” ibaresi “Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde iş yerlerinde”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu
Sermayeli Bankalar veya Kamu Sermayeli Katılım Bankalarından” ibaresi “kamu sermayeli
bankalardan” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya “bloke olarak izlenir,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “kamu/özel sermayeli bankalardan alınan” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “mek-
tubu” ibaresi “mektupları” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Ka-
mu Sermayeli Bankalar veya Kamu Sermayeli Katılım Bankalarıyla” ibaresi “kamu sermayeli
bankalarla” olarak ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bloke hesabın veya teminat mektubunun değiştirilmesi durumunda yetkili mües-
sese tarafından aynı tutarda bloke hesap açılması veya teminat mektubu alınması ve bu duru-
mun tevsik edici belgelerle Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bakanlık söz konusu bildirimi
müteakip gerekli işlemlerin yapılması için ilgili bankalara bildirimde bulunur veya teminat
mektubunu iade eder.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde yer
alan “iç kontrol görevlisi atanması veya açık bir şekilde ve yazılı olarak devredilmesi şartıyla
bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesinin iç kontrol görevlisi olarak görevlendirilmesi”
ibaresi “bir veya birden fazla iç kontrol görevlisi atanması” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yetkili müesseselerde pay sahipliği bulunmayan kişilerin şirketi münferiden temsile
yetkili kılınması mümkün bulunmamaktadır. Bu kişilerin şirkette en az yüzde elli ve üzeri paya
sahip hissedar veya hissedarlarla müştereken temsile yetkili kılınması mümkündür.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-
lenmiştir.
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“Asgari ödenmiş sermaye tutarları
MADDE 16/A – (1) Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari öden-

miş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunludur. Asgari ödenmiş sermaye tutarı, her bir
yetkili müessese için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen tutarlar ile şubesi
bulunan yetkili müesseselerde her bir şube için 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan tutarların toplamından oluşur.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Yetkili müesseselerin merkez ve şubeleri, Bakanlığa bildirdikleri

adresleri dışında bir yerde faaliyette bulunamazlar.
(2) Yetkili müesseselerin aynı faaliyet bölgesi haricinde yapacakları merkez veya şube

adres değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.
(3) Yetkili müesseselerin adres değişikliği başvurularında; adresin taşınmak istediği

faaliyet bölgesi için Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen ücretin mevcut adresin bulunduğu faa-
liyet bölgesi için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda adres değişikliği izni başvuru-
suna ücretler arasındaki farkın yatırıldığını tevsik eden belgenin eklenmesi zorunludur. Adresin
taşınmak istediği faaliyet bölgesi için belirlenen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet
bölgesi için belirlenen ücretten düşük olması durumunda başvurana herhangi bir fark geri öde-
mesi yapılmaz.

(4) İzne tabi olup olmadığına bakılmaksızın yetkili müesseselerin merkez veya şube
adres değişikliklerinde, yeni adreste işe başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde eski ad-
resin terkedildiğine ve yeni adreste işe başlanıldığına dair ilgili vergi dairelerinden alınacak
belgelerle birlikte, ilgili merkez ve şubenin telefon numarası, faks, e-posta, KEP adresi ile ser-
best muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir bilgileri ile Ba-
kanlıkça talep edilecek diğer bilgi ve belgelerin Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca yeni
adresin tescil ve ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshasının yeni adreste işe
başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. İşe başlama
tarihi olarak başka bir tespit bulunmaması durumunda adresin Ticaret Siciline tescil tarihi esas
alınır.

(5) A grubu yetkili müesseseler ile 12 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında birleşen
B grubu yetkili müesseseler, merkez ve şubelerinin adresleri altında birleşilen veya devralan
şirket internet sitesinde bu durumu yayımlamak zorundadır. Yayımlanan adreslerde meydana
gelen değişiklikler yeni adreste işe başlanıldığı tarih itibarıyla internet sitesinde ilan edilir.

(6) Yetkili müesseselerin unvan değişikliği Bakanlığın iznine tabidir.
(7) Yetkili müessese unvan değişikliği iznini müteakip ilgili vergi dairesinden alınacak

yeni unvan için cari yılın ve eski unvan için cari yıl dâhil son beş yılın harçlarının ödendiğini
tevsik eden belgelerin ve yeni unvanın tescil ve ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin
bir nüshası ile Bakanlıkça talep edilecek diğer bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde Bakanlığa
gönderilmesi zorunludur.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Yetkili müesseselerin hisse devirleri Bakanlığın iznine tabidir.
(2) Bakanlığa yapılacak izin başvurularında, hisseleri devralacak gerçek kişiler ile his-

seleri devralacak tüzel kişilerde yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan ortakların ku-
rucu ortaklarda aranılan şartları haiz olması ve bu durumun 7 nci maddenin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen belgeler ile tevsiki gereklidir.

(3) Bu madde kapsamında yapılan hisse devirlerine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu
kararı ile değişikliğin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin veya hisse
devirlerine ilişkin pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örneğinin hisse devir tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.
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(4) Yetkili müessese hakkında kambiyo mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat kapsamında
devam eden bir inceleme olması durumunda, inceleme sonuçlanana kadar hisse devri izni ve-
rilmez.

(5) Yetkili müessese hakkında haciz, icra takibi veya ihtiyati tedbirin söz konusu olması
halinde haciz işlemi, icra takibi veya ihtiyati tedbir kaldırılana kadar hisse devri izni verilmez.

(6) Hisseleri devralanların, hisse devri öncesinde şirketin tüm mal varlığı ile her türlü
arşivini, defterlerini, muhasebe kayıtlarını ve belgelerini de devralmak üzere devredenle bir
protokol yapması zorunludur.

(7) Yetkili müesseselerin hisselerinin mevcut ortaklar dışında kişilere devrine yönelik
izin başvurularında; Yönetmelikte bu kapsamda belirlenen ücretin yatırıldığını tevsik eden bel-
genin eklenmesi zorunludur. Ancak söz konusu hisselerin veraset yoluyla intikal etmesi veya
hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda
ücret alınmaz.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına “internet sitesinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bilgi sistemlerinde” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “ver-
meden en az 10 gün önce” ibaresi “verme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde” olarak değiş-
tirilmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “fıkrasında” ibaresi “fıkrasının (ç), (e) ve
(g) bentlerinde” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “veya” ibaresi “ve” olarak
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yetkili müesseselerin ortakları, tüzel kişi ortaklarında yüzde on veya daha fazla
ortaklık payı bulunan kişiler, tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler, yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
genel müdür veya yöneticileri, imza yetkisini haiz çalışanları, iç kontrol görevlileri, serbest
muhasebecileri/serbest muhasebeci mali müşavirleri/yeminli mali müşavirlerine ilişkin bilgi
ve iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ile vezne görevlileri ve diğer tüm çalışan-
larına ilişkin bilgilerde meydana gelen değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren 10 gün
içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.”

“(10) Yetkili müesseseler, 23 üncü madde uyarınca açılan yabancı para alım satım he-
sapları ile şirketin bankalardaki diğer tüm hesaplarına ilişkin bilgileri Bakanlığa hesap açılışını
ve kapanışını müteakip 30 gün içerisinde bildirmek zorundadır.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (c) bendine “uygun şekilde tutmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
düzenlenen belgeler ile tutulan kayıtları en az 5 yıl süreyle saklamak” ibaresi eklenmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Her bir işlem itibarıyla döviz, TL veya kıymetli maden kabul edildiği anda ilgisine
göre DAB, DSB, Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi, Döviz ve
Kıymetli Maden Alım Belgesi veya Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi düzenlemek,”

“(2) Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri her işleme benzersiz işlem numarası vermek
zorundadır. Benzersiz işlem numarasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Vezne görevlileri ilgisine göre gerekli belgelerin düzenlenmesi ve bu belgelerin
müşterilere teslim edilmesi konusunda gerekli özeni göstermekle yükümlüdürler.

(4) Yetkili müesseseler tarafından müşterilerle iş yerinde gerçekleştirilen fiziki teslimler
dışında kalan tüm kasa giriş ve çıkışlarının sevk irsaliyesi ve benzeri belgelerle giriş ve çıkış
anında kayıt altına alınması zorunludur.

(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde,
müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını,
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işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap veya
deftere kaydının yapılması zorunludur.

(6) Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numara-
sını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir
işlem itibarıyla kayıt altına almak zorundadır. Müşteri tarafından beyan edilen T.C. Kimlik Nu-
maraları/Pasaport Numaraları vezne görevlileri tarafından kişinin fotoğrafının yer aldığı Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Pasaport üzerinden, Vergi Kimlik Numarası ise bunlara ek ola-
rak kişinin söz konusu şirket adına işlem yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeler üzerinden
kontrol edilerek kayıt altına alınır. Söz konusu bilgiler, ilgisine göre düzenlenen belgeler üzerine
kayıt edilir.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “usul ve
esaslar çerçevesinde müşterilerinin kimlik bilgileri ile istenilen diğer bilgileri tespit ederler”
ibaresi “yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(b)” ibaresi
“(c)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) A grubu yetkili müesseseler tarafından transfer gerçekleştirebilen

kuruluşlar aracılığıyla ve B grubu yetkili müesseseler tarafından bankalar aracılığıyla yapılan
transfer yoluyla yabancı para alım satım işlemlerinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın
yapılması şarttır.

b) A grubu yetkili müessese, transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar üzerinden transfer
yoluyla müşterilerine yabancı para alım satım hizmeti sunarken sadece alım satım için kulla-
nılmak amacıyla her bir para cinsi için ayrı ayrı olmak üzere bankalar nezdinde vadesiz hesap
veya özel cari hesap, ödeme kuruluşları nezdinde ödeme hesabı ve elektronik para kuruluşları
nezdinde hesap açmak zorundadır.

c) B grubu yetkili müessese, bankalar üzerinden transfer yoluyla müşterilerine yabancı
para alım satım hizmeti sunarken sadece alım satım için kullanılmak amacıyla her bir para
cinsi için ayrı ayrı olmak üzere bankalar nezdinde vadesiz hesap veya özel cari hesap açmak
zorundadır.

ç) Her bir para cinsi için farklı bankalarda hesap açılabilir. Ancak bir bankada bir para
cinsi için birden fazla hesap açılamaz. Merkez ve şubeler için ayrı hesaplar açılabilir. Söz ko-
nusu hesaplar yabancı para alım satım işlemleri dışında herhangi bir işlem için kullanılamaz.
Yabancı para alım satım işlemi için müşteriler tarafından bu hesaplara gönderilen tutarlar işlem
gerçekleştirilene kadar yetkili müessese tarafından herhangi bir şekilde değerlendirilemez.

d) Yetkili müesseselerin söz konusu hesapların yalnızca yabancı para alım satımı için
kullanılacağını A grubu için ilgili transfer gerçekleştirebilen kuruluşlara ve B grubu için ban-
kalara hesap açılırken bildirmesi gerekir.

e) Yetkili müessese, yabancı para alım satım hesaplarında bulunan tutarlara ilişkin ka-
yıtları, her bir müşteri bazında takibini sağlayacak şekilde tutar.

f) Yetkili müesseseler bu Tebliğ kapsamında yürütecekleri faaliyetlerin sürekliliğine ve
yabancı para alım satım hesapları ve müşteri bilgilerinin güvenliğine ve gizliliğine dair gerekli
tedbirleri almak zorundadır.

g) A grubu yetkili müesseseler yabancı para alım satımı hesaplarında bulunan tutarlara
ilişkin kendi kayıtları ile transfer gerçekleştirebilen kuruluşlardan alınacak hesap ekstrelerini
karşılaştırarak kayıtların mutabakatını sağlamakla yükümlüdür. B grubu yetkili müesseseler
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yabancı para alım satımı hesaplarında bulunan tutarlara ilişkin kendi kayıtları ile bankalardan
alınacak hesap ekstrelerini karşılaştırarak kayıtların mutabakatını sağlamakla yükümlüdür.
Zamanlama farkından kaynaklanan uyumsuzluklar hariç olmak üzere mutabakat sağlanmasına
ilişkin yapılan her türlü düzeltme işleminin kaydının saklanması zorunludur.

ğ) Yabancı para hesaplarının mutabakat işlemlerine ilişkin ekstreler yetkili müesseseler
tarafından 8 yıl süreyle elektronik ortamda saklanır.

h) Müşteri tarafından başlatılan yabancı para alım satımında yetkili müessese, yabancı
para alım satımının tam tutarının müşteri nezdine geçmesinden sorumludur. Transfer gerçek-
leştirebilen kuruluşlardan kaynaklanan teknik sıkıntılardan dolayı tutarların müşteri nezdine
geçmemesi durumunda ilgili bankadan tevsik edici yazı alınması ve yetkili müessese tarafından
ilgili yazının 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.

ı) Yabancı para alım satım hesapları, yabancı para alım satım işlemi veya bu işlemlere
ilişkin tutarların söz konusu hesaplara aktarılması dışında herhangi bir iş ve işlem için kulla-
nılamaz veya teminat olarak gösterilemez.

i) Yabancı para alım satım hesaplarına her ne ad altında olursa olsun faiz ve/veya kâr
payı işletilemez.

j) Yabancı para alım satım işlemlerinde yetkili müesseseye ait olmayan banka hesapları
kullanılamaz.

(2) Kıymetli maden alım satım işlemlerinde kıymetli maden bedelinin bankalar veya
transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla transfer edilmesi durumunda yetkili müesse-
seye ait olmayan banka hesapları kullanılamaz.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Kamera ve görüntü kayıt sistemi
MADDE 26 – (1) Yetkili müesseseler Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçeve-

sinde kamera ve görüntü kayıt sistemini çalışır şekilde kurulu bulundurmak zorundadır. Kamera
ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtların kayıt tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle
saklanması zorunludur.

(2) Yetkili müesseseler faaliyete ara verdikleri dönemde kamera ve görüntü kayıt sis-
temlerini çalışır durumda bırakmak zorundadır. Kamera ve görüntü kayıt sisteminin kapatıl-
masını zorunlu kılan tadilat ve benzeri mücbir sebep hallerinin varlığı durumunda önceden Ba-
kanlığa bilgi verilmesi zorunludur.

(3) Yetkili müesseseler Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamera sis-
teminin çalışıp çalışmadığına ilişkin her gün gerekli kontrolleri yapmak ve meydana gelen arı-
zaları Bakanlığa ve sistemin bakımını üstlenen firmalara bildirmek zorundadır.

(4) Kamera ve görüntü kayıt sisteminin bu Tebliğde yer alan şartları taşıyacak şekilde
kurulduğuna ilişkin söz konusu sistemleri kuran firmalardan belge alınması zorunludur.

(5) Yetkili müesseselerin kamera ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtları
haftalık olarak mevcut iş yerlerinden farklı bir lokasyonda veya bulut bilişim hizmetlerini kul-
lanmak suretiyle aynı görüntü kalitesiyle yedeklemesi ve bu verileri en az 1 yıl süreyle sakla-
ması zorunludur.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğe 26 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-
lenmiştir.

“Tabela düzeni ve çalışma alanı
MADDE 26/A – (1) Yetkili müesseseler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çer-

çevesinde tabela düzeni ve çalışma alanına ilişkin şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.”
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MADDE 25 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “internet sitesinde yayımlanır” ibaresi “tarafından belirlenir”
olarak değiştirilmiştir.

“(1) Yetkili müesseseler, internet sitesi açmak ve erişilebilir şekilde bulundurmak zo-
rundadır.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “bunlara ilişkin ka-
yıtları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamera görüntülerini,” ibaresi eklenmiş ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yetkili müesseseler denetimler esnasında, denetim elemanlarının gerekli gördüğü
kasa sayımı ve benzeri tüm işlemler tamamlanana kadar geçici olarak işlemlerini durdurmak
ve denetim için iş yerinde gerekli düzeni sağlamak zorundadır.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğe 28 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Yetkisiz faaliyette bulunan veya işlem yapanlar
MADDE 28/A – (1) Yetkili müesseseler, daha önce yetkisiz döviz alım satım faaliye-

tinde bulunan kişileri istihdam edemezler. Yetkisiz döviz alım satım faaliyetinde bulunulan dö-
nemde yetkisiz faaliyeti gerçekleştiren şirket veya iş yerinde, yüzde on veya daha fazla pay
sahipliği olan veya temsile yetkili olarak çalışan kişiler de yetkili müesseselerce istihdam edi-
lemez.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) “Faaliyet İzin Belgesi” verilmesinden önce faaliyete geçen yetkili

müessesenin kuruluş izni Bakanlıkça iptal edilir ve kurucuları ile şirket hakkında 1567 sayılı
Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

(2) “Şube Faaliyet İzin Belgesi” verilmesinden önce faaliyete geçen şubenin kuruluş
izni Bakanlıkça iptal edilir ve şirket hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatı-
lır.

(3) Faaliyet izin ve şube faaliyet izin tarihlerinden itibaren 90 günlük süre içerisinde
faaliyete geçilmediğinin tespiti halinde yetkili müesseseye faaliyete geçmesi için 60 güne kadar
süre verilir. Bu sürenin bitimine rağmen faaliyete geçilmemesi halinde yetkili müessese faaliyet
izni iptal edilir. İptal edilen “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi” ve/veya “Şube Faaliyet
İzin Belgesi” nin, iptal işleminin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi
zorunludur. Aksi takdirde şirket hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

(4) Yetkili müessesenin merkez veya şubesinin aralıksız 120 günden daha fazla süreyle
faaliyetine ara verdiğinin tespiti halinde yetkili müesseseye faaliyete geçmesi için 60 güne
kadar süre verilir. Bu sürenin bitimine rağmen faaliyete geçilmemesi halinde yetkili müessese
faaliyet izni iptal edilir. Ancak mücbir sebep hallerinin varlığı ve tevsiki halinde Bakanlık faa-
liyet izninin iptal edilmemesi hususunu değerlendirmeye yetkilidir.

(5) 4 üncü maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı
faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal
işlem başlatılır. İkinci kez aynı fıkraya aykırılığın tespiti halinde yetkili müessesenin faaliyet
izni iptal edilir. Bu fıkra kapsamında faaliyet izni iptal edilen yetkili müessese ve hissedarları
5 yıl boyunca yeni yetkili müessese kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar. Ba-
kanlık, aykırılıkların mahiyet ve önemine göre, yetkili müessese faaliyet iznini doğrudan iptal
etmeye yetkilidir.

(6) 4/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı işlemlerin
yapıldığının tespit edilmesi halinde yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca
yasal işlem başlatılır ve söz konusu aykırılığın giderilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir.
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Bu sürenin bitimine rağmen söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde yetkili müessese
faaliyet izni iptal edilir.

(7) 4/A maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme aykırı işlemlerin yapıldığının
tespit edilmesi halinde yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem baş-
latılır ve ilgili gayrimenkul malın satışının gerçekleştirilmesi için 6 ay süre verilir.

(8) Yetkili müessese tarafından faaliyette bulunmak üzere izin alınan adreste diğer bir
gerçek veya tüzel kişi tarafından faaliyette bulunulamaz. Bu durumun tespiti halinde yetkili
müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu durumun
sona erdirilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir. Bu süre içerisinde izin alınan adreste
gerçekleştirilen diğer faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge-
lerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Bu sürenin bitimine rağmen diğer faaliyete devam
edildiğinin anlaşılması veya söz konusu aykırılığın tekerrürü halinde faaliyet izni iptal edilir.

(9) Bakanlığa yazılı veya bilgi sistemleri üzerinden yapılan başvuru ve bildirimler ile
yapılan inceleme, denetim ve gözetimlerde gerçeğe aykırı belge verildiğinin ya da beyanda
bulunulduğunun tespiti halinde yetkili müessese ve gerçeğe aykırı belge veya beyan veren ki-
şiler hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Gerçeğe aykırı belge veya be-
yan veren kişilerin şirket ortağı olması durumunda ortaklıktan çıkarılması; genel müdür, yö-
netim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışan, iç kontrol görevlisi veya diğer çalışanlar olması
durumunda görevden azledilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Belirtilen süre sonunda gerekli
işlemlerin gerçekleştirilmemesi veya gerçeğe aykırı belge veya beyan veren kişinin yetkili müesse-
senin tek ortağı olması durumunda yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Ancak Bakanlık
hata durumlarını ve diğer haklı durumları göz önünde bulundurarak faaliyet izninin iptal edil-
memesi hususunu değerlendirmeye yetkilidir.

(10) Yetkili müessesenin ya da yetkili müessesenin tüzel kişi ortağının, ortak sıfatı ta-
şımayan kişi ya da kişilerce fiilen sahiplenildiği veya sevk ve idare edildiğinin tespit edilmesi
durumunda, başkaca bir uyarıya gerek olmaksızın yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.

(11) Yetkili müessese kurucu, ortak, tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha
fazla ortaklık payı bulunan kişiler, tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler, genel müdür, yönetim kurulu
üyesi, imza yetkisini haiz çalışanları ya da iç kontrol görevlisinin 6 ncı maddenin ilgili hüküm-
lerinde belirtilen şartları kaybettiğinin veya 15 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak
yetkilendirildiğinin tespit edilmesi durumunda yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun
uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu kişinin veya tüzel kişi kurucu ortağın ortaklıktan
çıkarılması ya da görevden azledilmesi veya 15 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırılığın
giderilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin gerçek-
leştirilmemesi veya kişinin yetkili müessesenin tek ortağı olması durumunda yetkili müessese
faaliyet izni iptal edilir. Ancak 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt
bendinde yer alan şartın kaybedildiğinin tespiti halinde 30 gün içerisinde söz konusu borcun
ödendiğinin tevsik edilmesi durumunda ortaklıktan çıkarılma ya da görevden azledilme işlemi
gerçekleştirilmez.

(12) Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamının, asgari ödenmiş sermaye tutarının
1/3’ünden daha az olduğunun tespit edilmesi halinde yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.
Özkaynaklar toplamının, asgari ödenmiş sermaye tutarının 1/3’ünden daha fazla olmakla bir-
likte asgari ödenmiş sermaye tutarından daha az olduğunun tespit edilmesi halinde özkaynak-
lardaki eksikliğin tamamlanmasını teminen 90 güne kadar süre verilir ve yetkili müessese hak-
kında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Bu süre içerisinde söz konusu eksikliğin
tamamlanmaması durumunda yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.
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(13) Yetkili müessesenin Bakanlık kayıtlarında yer alan merkez, şube ve internet ad-
resleri dışında faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Ka-
nun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Bu fıkra kapsa-
mında faaliyet izni iptal edilen yetkili müessese ve hissedarları 5 yıl boyunca yeni yetkili mü-
essese kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar.

(14) Yetkili müessesenin tek ortaklı olması durumunda, ortağın, bu ortağın yüzde elli
veya daha fazla payına sahip olduğu şirketlerin veya münferiden temsile yetkili olduğu şirket-
lerin yetkisiz döviz alım satım faaliyetinde bulunduğunun tespiti halinde ortak ve yetkili mü-
essese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yetkili müessese faaliyet
izni iptal edilir. Bu fıkra kapsamında faaliyet izni iptal edilen yetkili müessese ve hissedarları
5 yıl boyunca yeni yetkili müessese kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar.

(15) Yetkili müessesenin tüm paylarına sahip olan ortaklarının yüzde elli veya daha
fazla payına sahip oldukları diğer şirketlerin yetkisiz döviz alım satım faaliyetinde bulundu-
ğunun tespiti halinde ortaklar ve yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal
işlem başlatılır ve yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Bu fıkra kapsamında faaliyet izni
iptal edilen yetkili müessese ve hissedarları 5 yıl boyunca yeni yetkili müessese kuruluş veya
faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar.

(16) Yetkili müessesenin birden fazla ortağı olması halinde; ortaklarının, tüzel kişi ku-
rucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişilerin, tüzel kişi ortakla iliş-
kili kişilerin, genel müdür, yönetim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışan, iç kontrol görevlisi
veya diğer çalışanların yetkisiz döviz alım satım faaliyetinde bulunduğunun tespiti halinde ki-
şiler hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Yetkisiz faaliyeti gerçekleştiren
kişilerin ortak olması ya da tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı
bulunması durumunda; yetkili müessese ortağının ortaklıktan çıkarılması; genel müdür, yöne-
tim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışan, iç kontrol görevlisi veya diğer çalışanlar olması
durumunda söz konusu görevden azledilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Belirtilen süre
sonunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda yetkili müessese faaliyet izni iptal
edilir. Bu fıkra kapsamında faaliyet izni iptal edilen yetkili müessese ve hissedarları 5 yıl bo-
yunca yeni yetkili müessese kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar. Ancak müc-
bir sebep hallerinin varlığı ve tevsiki halinde Bakanlık faaliyet izninin iptal edilmemesi husu-
sunu değerlendirmeye yetkilidir.

(17) Yetkili müesseselerin, 28/A maddesine aykırı şekilde çalışan istihdam ettiklerinin
tespiti halinde 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu kişinin/kişilerin
görevden azledilmesi için yetkili müesseseye 60 güne kadar süre verilir.

(18) Yetkili müessesenin faaliyete geçmesinden sonra ana sözleşmesini 6 ncı maddeye
aykırı olarak değiştirmesi durumunda; 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yet-
kili müesseseye söz konusu aykırılığın giderilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir. Verilen
süre içerisinde gerekli düzeltmenin yapılmaması durumunda faaliyet izni iptal edilir.

(19) 12 nci madde kapsamında; yetkili müessese birleşmelerinden önce Bakanlıktan
izin alınmaması, birleşmenin ticaret siciline tescilinden itibaren 30 gün içerisinde Şube Faaliyet
İzin Belgesi alınması için Bakanlığa yazılı başvuruda bulunulmaması veya süresi içerisinde
başvuru yapılması ancak 6 ve 9 uncu maddelerde belirtilen yükümlülüklerin yetkili müessese
birleşmelerinin ticaret siciline tescilinden itibaren 90 gün içerisinde yerine getirilememesi hal-
lerinde devrolunan şirketlerin adına düzenlenmiş yetkili müessese izin belgeleri ve devrolunan
şirketlerin şubeleri için düzenlenmiş Şube Faaliyet İzin Belgeleri başka bir işleme gerek ol-
maksızın iptal edilir.
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(20) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 90 günlük süre içerisinde haciz işle-
minin, icra takibinin veya ihtiyati tedbirin kaldırılmaması halinde yetkili müessese faaliyet izin
belgesi iptal edilir.

(21) Yetkili müesseselerin iş yerlerinde ve tabelalarında, ilan, reklam ve kartvizitlerinde,
internet sitesinde, DAB, DSB ile fatura ve benzeri her türlü belgelerinde kendi ticaret unvanları
ve temsilcisi olduğu kuruluşların dışında başka şirketlere ait unvan ya da markaları bulundur-
maları durumunda 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu aykırılığın
giderilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir. Bu sürenin bitimine rağmen söz konusu ay-
kırılığın giderilmemesi halinde yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.

(22) Yetkili müesseselerde, gerçek bir döviz veya kıymetli maden hareketini içermeyen
DAB, DSB, Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi, Döviz ve Kıymetli
Maden Alım Belgesi veya Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi düzenlendiğinin tespit edil-
mesi durumunda, yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.

(23) 27 nci maddenin birinci fıkrasına aykırılığın tespiti ya da internet sitesinde yayım-
lanması zorunlu içeriklerin Bakanlıkça belirlenen sürelerde yayımlanmaması durumunda 1567
sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yetkili müesseseye söz konusu durumun düzel-
tilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Aykırılığın giderilmemesi durumunda bu fıkra hükümleri
tekrar uygulanır.

(24) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Ba-
kanlıkça yayımlanan genelgelerin geçiş hükümlerinde geçiş işlemlerinin tamamlanması için
öngörülen süreler içerisinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen yetkili
müesseseler hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yetkili müesseseye
bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen 60 güne kadar ek süre verilir. Belirtilen süreler
içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir
uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.

(25) 17 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak yetkili müesseselerin Bakanlıktan
izin almaksızın adres değişikliği gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi durumunda izinsiz işlemi
gerçekleştiren yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve
söz konusu işlemin düzeltilerek aynı faaliyet bölgesi içerisinde bir adrese taşınması için yetkili
müesseseye 60 güne kadar süre verilir. Belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin gerçekleşti-
rilmemesi durumunda yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.

(26) 18 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak yetkili müesseselerin Bakanlıktan
izin almaksızın hisse devri gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi durumunda, izinsiz işlemi ger-
çekleştiren yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz
konusu işlemin düzeltilerek ortaklık yapısının önceki haline getirilmesi için 60 güne kadar süre
verilir. Belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda yetkili mü-
essese faaliyet izni iptal edilir.

(27) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit edilenler hakkında, 1567 sayılı
Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

(28) Bu Tebliğ uyarınca Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara aykırı hareket eden
yetkili müesseseler hakkında, 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ uyarınca tahsil edilecek ücretler, Bakanlık merkez muhasebe birimine,
defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine yatırılır. Ücretlerin ödendiğine
dair belge ile ibrazı gereken diğer belgeler başvuru sahibi tarafından Bakanlığa beyan edilir.
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İzin başvuruları reddedilen firmalara reddedilen izin başvurusu kapsamında ödedikleri ücretler
talep üzerine ilgili muhasebe birimince iade edilir.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Diğer ilgili mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Türk Parası Kıymetini

Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’e yapılan atıflar bu
Tebliğe yapılmış sayılır.”

MADDE 31 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük

tarihi itibarıyla faaliyette bulunan A grubu ve B grubu yetkili müesseseler 31/12/2022 tarihine
kadar 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç)
bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Söz konusu yükümlülükleri
belirtilen sürede yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, bu yükümlülüklerin ye-
rine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek
olmaksızın iptal edilir.

(2) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette
bulunan ve şubesi veya şubeleri bulunan A ve B grubu yetkili müesseseler 31/12/2022 tarihine
kadar 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine
getirmek zorundadır. Söz konusu yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmediği tespit
edilen yetkili müesseselere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük
ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili mües-
seselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.

(3) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendir-
mesi tamamlanmamış bulunan kuruluş izni, şube açma izni, hisse devri izni başvuruları için
bu Tebliğin, bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen hükümleri uygulanır. Bu kapsamda,
mevcut başvuruların 90 gün içerisinde yeni hükümlere göre yenilenmesi gerekir.

(4) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette
bulunan yetkili müesseseler, 1/3/2022 tarihine kadar tüm çalışanlarının bilgilerini Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslar kapsamında Bakanlığa bildirmek zorundadır.

(5) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette
bulunan A grubu ve B grubu yetkili müesseseler, şirketin temsili hususunda 1/3/2022 tarihine
kadar 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan hükme uygunluğu sağlamak zorundadır.
Söz konusu yükümlülüğü belirtilen sürede yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere,
bu yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen sü-
reler içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka
bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.

(6) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette
bulunan yetkili müesseselerin ve şubelerinin faaliyet bölgelerinin belirlenmesinde bu maddenin
yürürlük tarihi itibarıyla ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresleri esas alınır.

(7) Bakanlıkça 20 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenecek usul ve esaslar yü-
rürlüğe girinceye kadar yetkili müesseseler gerçekleştirecekleri işlemlerde benzersiz işlem
numarası uygulamayabilirler.”

MADDE 32 – Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe
ekte yer alan Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 33 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 34 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/8)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kay-

da Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda

Bağlı Mallar Listesinin 49-51 inci sıraları yürürlükten kaldırılmış, aynı listeye 52 nci sıra olarak

aşağıdaki madde eklenmiştir.

“52-  Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/6/2006 26190

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 13/7/2006 26227

2- 28/11/2007 26714

3- 26/12/2007 26738

4- 27/6/2008 26919

5- 30/9/2010 27715

6- 21/4/2011 27912

7- 1/8/2013 28725

8- 11/3/2016 29650

9- 11/7/2017 30121

10- 22/3/2018 30386

11- 1/6/2018 30438

12- 1/9/2018 30522

13- 28/9/2018 30549

14- 18/4/2019 30749

15- 18/3/2020 31072

16- 2/5/2020 31115

17- 25/5/2021 31491

18- 1/6/2021 31498

19- 4/6/2021 31501

20- 4/9/2021 31588
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/45)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/7) ile

Hırvatistan Cumhuriyeti menşeli 1901.10.00.19.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında

sınıflandırılan “tahıllı kaşık maması” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping 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) Hırvatistan: Hırvatistan Cumhuriyetini,

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Hırvatistan menşeli soruşturma ko-

nusu ürünün ithalatının dampingli olduğu fakat yerli üretim dalında maddi zarara/zarar tehdi-

dine neden olmadığı tespit edilmiştir. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından

yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme

Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ve Ticaret Bakanının onayı ile Hırvatistan menşeli “tahıllı kaşık maması” ithalatına yönelik

soruşturmanın dampinge karşı önlem almaksızın kapatılmasına karar verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2021/46)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Simfleks Tekstil ve Ambalaj San.

Tic. A.Ş. ve Hira Mensucat Kumaş Tekstil Demir Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan ve

Özvaycan Tekstil Ticaret San. Ltd. Şti., Beymaks Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.

Şti. ve Güray Fantezi İplik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin

Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 5605.00

gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler

(gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle

kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe 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) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) EBYS: Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü, 

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

f) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) Metalize iplik: Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun

olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya

54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerlerini,

h) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

ı) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

i) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.
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Soruşturma konusu ürün

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC, Güney Kore, Hindistan ve Tayvan

menşeli 5605.00 GTP altında sınıflandırılan “metalize iplik” tanımlı üründür.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Soruşturma konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya

tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil et-

mez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci mad-

desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üreticiler

Simfleks Tekstil ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. ve Hira Mensucat Kumaş Tekstil Demir Tic. ve

San. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim

dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölüm-

lerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır. 

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/19) kapsamında ÇHC, Gü-

ney Kore, Tayvan ve Hindistan menşeli 5605.00 GTP altında sınıflandırılan “metalize iplik”e

yönelik 2,2 ABD doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/21) ile bahse konu ülkelere yönelik önlem

5 yıl süre ile uzatılmıştır.

(3) 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız

Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/39) ile anılan ülkelere yönelik önlem

5 yıl süreyle tekrar uzatılmıştır.

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 önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün

yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru

ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi

neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin 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, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

Kararı ile ÇHC, Güney Kore, Tayvan ve Hindistan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak

Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
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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
Türkiye’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 ülkelerde yerleşik bilinen üre-
tici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile başvuruda be-
lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruştur-
manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(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 soruşturmaya dair ilgili başlıktan 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 resmî 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.

12 Ekim 2021 – Sayı : 31626                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



(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 başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin bi-
rinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-
nabilir.

İşbirliğine 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 işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

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.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/47)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Simfleks Tekstil ve Ambalaj San.

Tic. A.Ş. ve Hira Mensucat Kumaş Tekstil Demir Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan ve
Beymaks Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Güray Fantezi İplik San. Tic.
Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Gürcistan menşeli 5605.00 gümrük tarife
pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş
olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04
veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yönelik bir damping soruşturması açıl-
ması 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) EBYS: Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
e) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
f) 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, 5605.00 GTP’i altında sınıflandırılan “do-

kumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz
şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit
ve benzerleri” tanımlı üründür.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Soruşturma konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya ta-

nımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci mad-

desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üreticiler Sim-
fleks Tekstil ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. ve Hira Mensucat Kumaş Tekstil Demir Tic. ve San.
Ltd. Şti. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim
dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölüm-
lerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

12 Ekim 2021 – Sayı : 31626                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Normal değerin tespitinde, Gürcistan’da geçerli iç piyasa fiyatlarına

ulaşılamamış olup oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. Bu kapsamda, soruşturma konusu
ürün için normal değer Türkiye’de benzer malın 2020 yılına ait birim imalat maliyetine genel,
idari ve satış giderleri ile finansman gideri ve makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuş ve
söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç fiyatı olarak, soruşturmaya konu ülkeden Türkiye’ye gerçekleştirilen ihracatın
FOB birim fiyatı esas alınmıştır. Anılan değerlerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edil-
miştir.

(3) Normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada karşılaş-
tırılmış olup hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edil-
miştir.

Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 7 – (1) Gürcistan menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının 2018-2020 dö-

neminde nispi olarak artış gösterdiği belirlenmiştir.
(2) 2020 yılı için soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın yerli üretim dalının

fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı belirlenmiştir.
(3) Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kul-

lanılarak yapılan değerlendirmede, yerli üretim dalının üretim miktarı ve değeri, yurt içi satış
miktarı, değeri ve birim fiyatları, yurt içi ve toplam satış birim kârlılığı, kapasite kullanım
oranı, ürün nakit akışı, tevsi ve yenileme yatırımlarında aşağı yönlü bir eğilim bulunduğu gö-
rülmüştür.

(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin Bakanlık istatistik veri ta-
banında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen
Gürcistan menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol aç-
tığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; damping soruşturması açılabilmesi için

yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değer-
lendirme Kurulu kararı ile Gürcistan menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak Yönetme-
liğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 9 – (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
Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak,
11 inci 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/ihracatçılarına, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve başvuruda
belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruş-
turmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.
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(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 soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 10 – (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 resmi 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 11 inci 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 11 – (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplama süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildi-

rimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
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(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili ta-
raflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 9 uncu maddenin bi-
rinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-
nabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (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 işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından: 

KURU KAYISI LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuru Ka-
yısı Lisanslı Depo Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “0-4
0C” ibaresi “maksimum 8 0C” olarak, “18 0C” ibaresi “12 0C” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%18’in” iba-
resi “%20’nin” olarak, “%17’nin” ibaresi “%18’in” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/4/2013 28616
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/6/2016 29757
2- 26/6/2020 31167
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-129

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-130

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-131

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-132

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-133

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-134

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-135

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-136

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-137

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-138

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-139

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-140

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-141

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-142

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-143

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-144

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 08/10/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-145
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-146
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-147

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-148

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-149

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 08/10/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-150

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 08/10/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-151
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 08/10/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-152
Konu : Taşınmaz Satışı
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9535/1/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9535/2/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9534/1-1 

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

 
 9555/1-1 
  

 



12 Ekim 2021 – Sayı : 31626 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9562/1-1 

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

 
 9583 

—— • —— 
Sivas 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9284 
  

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 12 Ekim 2021 – Sayı : 31626 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9567 

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

 
 9568 

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

 
 9569 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BİLGİ SİSTEMLERİ VE VERİ MERKEZİ ALT YAPISININ YENİLENMESİ VE 

GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Bilgi 

Sistemleri ve Veri Merkezi Alt Yapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesi işinin teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.10.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhalekonusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 9606/1-1 
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SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden: 
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’ nün ihtiyacı minimum % 96’ lık 

Sülfürik Asit (H2SO4) kimyasalının 320 ton nakliyesi dahil teslim işidir. 
İHALE KAYIT NUMARASI : 2021/630286 
1-) İDARENİN:  
a) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks No : Tel: (0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks: (0212) 875 10 13 
c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 
2-) İHALE KONUSUNUN: 
a) Niteliği  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme 

Müdürlüğünün (A - B Santralı) 1 yıllık ihtiyacı olan 320 
ton minimum % 96’lık Sülfürik Asitin (H2SO4) nakliye 
dahil teslim işidir. 

b) Türü : Mal alımı 
c) Dosya No  : 2021 / 18 
d) Şartname Bedeli : 50,00 TL. 
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü  
f) İşin Süresi : 1 yıldır. 
3-) İHALENİN: 
a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü  
b) Tarihi ve Saati : 03.11.2021 Çarşamba günü - Saat 14.00’de  
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı 
adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar 
Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile 
birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 03/11/2021 Çarşamba günü - Saat 14:00’a kadar 
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi 
iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 
doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 
tamamen vermekte serbesttir. 

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

 9629/1-1 
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KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/599203 
1) İdarenin 
a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 
c) Telefon ve Faks : Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660 
d) Elektronik Posta Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 
2) İhale Konusu Malın; 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 11.500.000 Adet Lamineli Polipropilen Kömür Torbası 
b) Teslim Edileceği Yer : ELİ Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı, Soma / MANİSA 
c) Teslim Tarihi : Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile, istekliler tek 

parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir. 
Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve 
müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul 
yapılabilecektir. 

3) İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 
Yenimahalle/Ankara (TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 
İhale Salonu) 

4) İhale Tarih ve Saati : 26/10/2021   14:30 
5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini : 
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli 
karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname 
satın almaları zorunludur. 

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve 
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek 
suretiyle bulunan 24/03/2022 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 
120 takvim günü olmalıdır. 

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir. 

10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
üyeliği zorunludur. 

11) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank 
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, 
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine 
gönderilmesi gerekmektedir. 9358/1-1 
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SOMUN SIKMA-SÖKME MAKİNELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Somun sıkma-sökme makineleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2021 / 631715 
Dosya no  : 2126486 
1- İDARENİN  
a) Adres      : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak 

  Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

: Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi     

2- İHALE KONUSU MALIN  

a) Niteliği, türü ve miktarı   : Somun sıkma-sökme makineleri: - 10 kalem 
b) Teslim yeri                        : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı. 
c) Teslim tarihi                      : İşe başlanmasını müteakip 45 gündür.   
3- İHALENİN  
a) Yapılacağı yer       : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü  

Satınalma Dairesi Başkanlığı        
Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati       : 09/11/2021 Salı günü saat: 15:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a)- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı  ayrı  verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. Teknik şartnamenin 2. maddesi cevaplandırılacaktır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler  150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 09/11/2021 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin  %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü  olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9540/1-1 
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GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEMT POLİKLİNİĞİ İNŞAATI  
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 
Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize 

Sanayi Bölgesi Semt Polikliniği İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar teslim ihale 
edilecektir. 

A) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 
a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 

Heyet Başkanlığı 
b) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nolu 

Cadde Başpınar/GAZİANTEP 
c) Telefon numarası : 0 342 337 11 01 - 337 82 80 
d) Faks numarası : 0 342 337 13 71 
e) Elektronik posta adresi : ihale@gaosb.org 
f) İlgili personelinin adı,  
    soyadı / unvanı : Mehmet Selim SANCILI - Mimar 
     Can Mahmut YAPICI - İnşaat Mühendisi 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli 

personellerle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 
a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Semt Polikliniği 

İnşaatı Yapım İşi 
b) Yatırım proje no’su/kodu : Fİ-004 
c) İşin Süresi : 240 gündür. 
d) Yapılacağı yer : 3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı 

183 Ada 2 Parsel Şehitkamil/Gaziantep 
e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Semt Polikliniği 

İnşaatı Yapım İşi 
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 
3.1. 
a) İhale usulü : Açık ihale - Anahtar Teslim Götürü Bedel 
b) İhalenin yapılacağı adres : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nolu Cad. 

Başpınar/GAZİANTEP 
c) İhale tarihi : 02/11/2021 
d) İhale saati : 11:00 
e) Son teklif verme tarihi ve saati : 02/11/2021 - 10:00 
f) İhale komisyonu toplantı yeri : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 
saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
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3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 
yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 
saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 
alınır. 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
a) İhale dokümanının  
    görülebileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Fen 

İşleri Müdürlüğü 
b) İhale dokümanının satın  
    alınabileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Fen 

İşleri Müdürlüğü 
c) İhale dokümanı satış bedeli 
    (varsa vergi dâhil) : 3.000 TL+ KDV (Üçbin Türk Lirası) 
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 
form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
a) İdari Şartname 
b) Teknik Şartnameler 
c) Sözleşme Tasarısı 
ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir) 
d) Mahal ve İmalat Poz Listeleri. 
e) Özel İdari ve Teknik Şartname 
f) Projeler ve 3D Görseller 
g) İSG Yükümlülükleri Şartnamesi 
h) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar. 
(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali 

Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı 
taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu, Kesin Teminat Mektubu, İş durum ve 
tutumu ile ilgili Beyan, Tasdik Şerhi, Yer Görme Belgesi… vs.) 

5.2.  Ayrıca, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği 
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 
dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 
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5.3.  İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 
verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanında yer almayan standart formlar için Kamu İhale 
Kanunu standart formları kullanılabilir. 

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1.  Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 
posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt 
edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla bildirim de yapılabilir. 

6.2.  İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 
yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce 
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3.  Elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu 
şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde 
bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli 
taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla yapılan 
bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. 

6.4.  Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 
kullanılarak yapılır. 

6.5.  İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara 
göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6.  İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, 
elektronik posta ve faks kullanılamaz. 

B)  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 
YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuzlar. 

d) İdari şartname madde 7.5 de ayrıntısı belirtilen son on yıl içinde alınmış B-III grubu iş 
deneyim belgesi (yüklenici- iş bitirme) ile 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi. 

ğ) İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. (ihale 
dosyası içerisinde verilen formatta (poz listesi) Cd ortamında dosyaya eklenecektir.) 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir veya noter tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

1 -  İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 
2 -  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
3 -  İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 
4 -  İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. 
5 -  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) 

takvim günü olmalıdır. 
6 -  Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 
değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediği zamanda 
iptal etmekte serbesttir. 

 9230/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9591/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9592/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9592/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9593/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9594/1-1 

  

 



12 Ekim 2021 – Sayı : 31626 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9595/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9595/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9596/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9597/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9598/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9599/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ  

KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLAN 

 
 9618/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9619/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9625/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9626/1-1 
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İSPARK-İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş.’den: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9613/1-1 
 
  

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 12 Ekim 2021 – Sayı : 31626 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Alanya İlçesi, 1812 ada, 02 parsel üzerindeki 855883 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 67770-69960 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 1617 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Barida Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 10.09.2021 tarih ve E.2021/559 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 14.03.2021 tarihli ve 31423 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Barida Yapı Denetim 
Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 01.10.2021 tarihli ve 1863589 
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 9538/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
03.05.2021 tarihli ve 901883 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında işlem tesis 

edilen, Uluçınar Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı İbrahim AKSÖZ (Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi, Denetçi No: 26039, Oda Sicil No: 8592) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 22.09.2021 tarihli ve 
E.2021/1263 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına" hükmedildiğinden, 09.05.2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
İbrahim AKSÖZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 01.10.2021 tarihli ve 
1866547 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 9538/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
11.03.2021 tarihli ve 501269 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında işlem tesis 

edilen, ASV Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı Hayati OÇAK (Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi, Denetçi No: 5142, Oda Sicil No: 21256) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 16.09.2021 tarihli ve 
E.2021/1564 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına" hükmedildiğinden, 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Hayati OÇAK hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 06.10.2021 tarihli ve 
1889689 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 9538/3/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 1740 ada, 9 parsel üzerindeki 1307219 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Damga Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Mustafa 
HACIOSMANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24587, Oda Sicil No: 
68232) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 
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13.09.2021 tarihli ve E.2021/968 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 
yürütülmesinin durdurulmasına”  hükmedildiğinden, 08.05.2021 tarihli ve 31478 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile Mustafa HACIOSMANOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş 
ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi 06.10.2021 tarihli ve 1897011 sayılı Makam Olur’u ile 
durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 9538/4/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Alanya İlçesi, 1812 ada, 03 parsel üzerindeki 855886 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 67770-69960 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 1617 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Barida Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 10.09.2021 tarih ve E.2021/563 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 14.03.2021 tarihli ve 31423 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Barida Yapı Denetim 
Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 06.10.2021 tarihli ve 1891139 
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 9538/5/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adana İli, Seyhan İlçesi, 7490 ada, 9 parsel üzerindeki 1196032 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 71670 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 2465 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Tayfun BOYRAZ 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63951) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.08.2021 tarihli ve E.2020/2283 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedilmiş, Bakanlığımızca 
yürütme durdurma kararına karşı itiraz edilmesi üzerine; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari 
Dava Dairesi'nin 14.09.2021 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2021/861 sayılı kararı ile "itirazın kabulü” 
ve “Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.08.2021 tarihli ve E.2020/2283 sayılı kararının 
kaldırılmasına” hükmedildiğinden, Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Tayfun BOYRAZ hakkında 
15.09.2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin 
yürütülmesinin durdurulmasına" işleminin iptal edilerek, Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 
uygulanan yeni iş almaktan men cezasının ve Tayfun BOYRAZ hakkında “yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” işleminin, "Yürütmenin Durdurulması"  kararının uygulandığı 
andan itibaren geriye kalan 51 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından 
alınan 07.10.2021 tarih ve 1909228 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 9538/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9587/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Ladikli Ahmet Hüdai Kültür Eğitim ve Girişim Vakfı (Ahmet Hüdai 

Vakfı). 
VAKFEDENLER: İsmet ESER, Mevlüt Hilmi BİLİCİ, Harun BIYIKLI, Yusuf Kenan 

ELMA, Musa TEKİN, Nurullah OSMANLI, Metin ASLIM, Mustafa KARAKAYA, Fikret 
ÇİÇEK. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: KONYA. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.10.2021 tarihinde kesinleşen 28.09.2021 
tarihli ve E: 2021/392, K: 2021/575 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Memleketimizin ilim, irfan ümranına hizmet edebilmek için dini ve 
milli olan bütün fikri, ilmi, içtimai, iktisadi ve ahlaki faaliyetlere yardımcı olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Konya İli, Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 
11045 parsel, 637,52 m2 yüzölçümlü, “arsa” vasıflı gayrimenkul ile 41.700 TL.- (Kırkbirbin 
yediyüzTürkLirası). Nakit. 

YÖNETİM KURULU: İsmet ESER, Mevlüt Hilmi BİLİCİ, Harun BIYIKLI, Yusuf 
Kenan ELMA, Musa TEKİN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin kararıyla benzer amaçlı bir vakfa 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 9553/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 6. İcra  Müdürlüğünün 1999/2215 Esas sayılı  dosyasının imha edilmiş olduğu  

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 9539/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesinde açık bulunan aşağıda anabilim dalı ile unvan ve 

koşulu belirtilen kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre doktor 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Adaylar, başvurularını, 12 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda ilan edilen birime yapacaktır. 

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. 

İlan edilen kadrolara başvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi ile ilgili 

maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri 

(https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın 

dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti (e-Devlet üzerinden alınacak), fotoğraf (2 ad.), diplomalar, 

doktora ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.), Eğiticilerin 

Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak 

adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım 

Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım 

Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde 

geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini 

takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi 

Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik 

puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik 

puan formu yayın listesi ve kontrol çizelgesi https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-

kriterleri_belge_form web adresinden temin edilebilir. 

Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı akademik yayın 

dosyası; 6 adet taşınabilir bellek ile akademik yayınlar hariç sadece yukarıda belirtilen diğer 

kişisel belgelerinin bulunduğu 1 adet gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31x24 ebatlarında hava 

yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. 

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır. 

FAKÜLTE/ 

ANABİLİM DALI 
KADRO UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
AÇIKLAMALAR 

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Yapı Bilgisi 

Doktor Öğretim 

Üyesi(1) 
1 

1. Malzemenin sürdürülebilirliği 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

İlan olunur. 9556/1-1 
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
“2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile 

“İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri 
uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık 
fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya 
resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin 
adını belirterek), yayınlarını, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet basılı 
dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile;  

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık 
fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydı, noterden veya 
resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin örneklerini, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet 
vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydı, 
noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, 
bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile  

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4   34764 
Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul 
edilmiş olması şarttır. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 26.10.2021 Salı günü 
mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir. 

Duyurulur. 
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (12.10.2021) 

Kod Birim Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adet Açıklama 

1 Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında yapmış 
olmak. 

2 Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı Eski Türk Dili Doçent 1 Türk Dili alanında doçent unvanı almış olmak 

ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

3 Eğitim 
Fakültesi 

Yabancı Diller 
Eğitimi 

Arap Dili ve 
Eğitimi Profesör* 1 

Doğu Dilleri (Arapça) ve Edebiyatları bilim 
alanında doçent unvanı almış olmak  ve  bu 
alanda çalışmalar yapmış olmak.  

4 Eğitim 
Fakültesi 

Yabancı Diller 
Eğitimi 

İngiliz Dili ve 
Eğitimi Doçent** 1 

Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) alanında doçent 
unvanı almış ve bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

5 Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri Eğitim Yönetimi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Eğitim Yönetimi veya   Eğitim Ekonomisi ve 
Planlaması alanlarından birinde doktora yapmış 
olmak. 

6 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi 
ve 

Uluslararası 
İlişkiler 

Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası 

İlişkiler 
Profesör** 1 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında doçent 
unvanı almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

(*) Bu kadroya başvuranların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasındaki yabancı dilde 
(Arapça) ders verebilme koşulunu sağladığına ilişkin belgeye sahip olması gerekmektedir. 
(**) Bu kadroya başvuranların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasındaki yabancı dilde 
(İngilizce ) ders verebilme koşulunu sağladığına ilişkin belgeye sahip olması gerekmektedir 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında

Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/62)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/8)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/45)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/46)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/47)

–– Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08/10/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-129, 130,

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,

147, 148, 149, 150, 151 ve 152 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 9840

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2017/22268 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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