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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin
ve Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) İl müdürlüğü uygunluk yazısı: İl müdürlüğünce gerçekleştirilen yerinde inceleme
neticesinde, işletmelerin tabi oldukları mevzuatta yer alan fiziksel şartların sağlandığının ve
12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğindeki
listeler dikkate alınarak, Sıfır Atık Temel Seviye Belgesinin veya muafiyetinin bulunduğunun
tespit edilmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde e-izin sistemi
üzerinden düzenlenen ve bir yıl geçerliliği bulunan belgeyi,”

“n) E-izin sistemi: Çevre izin ve lisans sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik ortamda
gerçekleştirileceği çevrimiçi sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler, bu

Yönetmelikte geçen işletmeci tanımı esas alınmak sureti ile işletmenin tamamı için veya mün-
ferit olarak çevre izin ve lisans belgesi alırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Ayrıca yazılı bir tebligata gerek görülmeksizin, yetkili merci tarafından elektronik
ortamda e-izin sistemi üzerinden yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(2) İşletmenin tabi olduğu herhangi bir çevre izin/çevre lisansı konuları için başvuru
yapılmaması veya tabii olmaması gereken herhangi bir çevre izin/çevre lisansı konularına baş-
vuru yapılması durumunda, süreç il müdürlüğü uygunluk yazısından başlatılmak üzere geçici
faaliyet belgesi başvurusu iade edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Başvuru, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve bel-
gelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni
veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir. İşletme adına düzenlenen her yeni belge bir önceki
belgenin devamı niteliğindedir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri

ve ekleri elektronik ortamda e-izin sistemi üzerinden düzenlenir.
(2) İşletmeler belge eklerinde yer alan, mevzuatta öngörülen çalışma koşulları ve diğer

hususlara uygun olarak çalışmakla yükümlüdür.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Çevre izin ve lisans belgesinin geçerlilik süresi sonunda yenilen-

mesine ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:
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a) İşletmelere verilen çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir.

b) İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü ön-

cesinde, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak il müdürlüğü uygunluk yazısı,

iş akım şeması ve proses özeti, kapasite raporu ve 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki karar ile bir-

likte çevre izin ve lisans yenileme başvurusu yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre

izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu sürenin en az iki ay öncesinde il müdürlüğü uy-

gunluk yazısına başvurulması gerekir.

c) Çevre izin belgesi yenileme başvuruları, geçici faaliyet belgesi süreci uygulanmak-

sızın 9 uncu madde kapsamında yürütülür.

ç) Çevre izin ve lisans yenileme başvuruları ise mevcut lisans konuları ile ilgili prose-

sinde veya çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, geçici faaliyet

belgesi süreci uygulanmaksızın 9 uncu madde kapsamında yürütülür.

d) Çevre izin ve lisans belgesi, geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 tak-

vim günü önce başvuru yapmayan işletmelerin; mevcut belgesinin geçerlilik süresi içinde baş-

vuruda bulunarak geçici faaliyet belgesi alması gerekir.

(2) Çevre izin ve lisans belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, işletmelerde/faaliyetlerde

meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yenilenmesine ilişkin hususlar aşağıda yer almakta-

dır:

a) İşletmede bu bentte belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi durumunda beş yıllık

süreden bağımsız olarak çevre izin ve lisans belgesinin yenileme işleminin başlatılması gerekir. 

1) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,

2) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,

3) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,

4) İşletmenin toplam üretim ve/veya atık tüketim kapasitesinin en az 1/3 oranında art-

ması veya artış miktarının EK-1’de bulunan liste kapsamında yer alması,

5) İşletmenin toplam yakma/anma ısıl gücünde meydana gelen değişiklikler;

i) Artış miktarının EK-2’de bulunan listede yer alması koşulu ile; işletmede toplam yak-

ma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması,

ii) 1/3 oranına bakılmaksızın, işletmenin toplam yakma/anma ısıl gücündeki artış mik-

tarının EK-1’de bulunan liste kapsamında yer alması.

b) Faaliyet yeri değişikliği nedeniyle yapılan çevre izin veya çevre izin ve lisans yeni-

leme başvurularında, yeni bir çevre izin veya çevre lisansı konusunu da içeren yenileme baş-

vurularında ve/veya mevcut lisans konularına ait proseste ve çalışma koşullarında değişiklik

söz konusu olan başvurularda; sürecin geçici faaliyet belgesi aşamasından başlatılması gerek-

mektedir. 

c) Geçici Faaliyet Belgesi yenilemesi gerektiren durumlar haricindeki çevre izin ve li-

sans belgesi yenileme işlemleri; EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak il

müdürlüğü uygunluk yazısı, iş akım şeması ve proses özeti, kapasite raporu ve Çevresel Etki

Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki karar ile birlikte, değişikliği takiben 90 takvim

günü içerisinde başlatılır ve 9 uncu madde kapsamında yürütülür.
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ç) İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik

yapılması durumunda veya bu fıkranın (a) bendi kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan

değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte değişikliği takiben 30 takvim günü içeri-

sinde yetkili mercie başvuru yapılır. İzin veren yetkili merci tarafından çevre izin ve/veya çevre

izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılmasına dair yapılan bildirimi takiben 90 takvim

günü içerisinde yenileme başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

d) (ç) bendinde tanımlı 30 takvim günü içerisinde başvuruda bulunmadığı tespit edilen

işletmeler için; söz konusu değişikliğin belge yenileme işlemini gerektirmesi durumunda, mev-

cut çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. 

e) (c) ve (ç) bentlerinde tanımlı süreler içerisinde çevre izin ve lisans yenileme başvu-

rusu gerçekleştirilmeyen işletmelerin çevre izin ve lisans belgeleri iptal edilir.

f) İşletmede bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi dışında belirtilen değişik-

liklerin geçici faaliyet belgesi alınmasını müteakip çevre izin ve lisans başvurusu öncesinde

gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere geçici faaliyet belgesi yenileme iş-

lemi yapılır.

(3) Çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmeler için yeni bir çevre izin veya çevre

lisans konusu eklenmesi durumunda, işletmenin tüm çevre izin ve lisans konularını içerecek

şekilde geçici faaliyet belgesi yenileme başvurusunda bulanabilecekleri gibi mevcut belgele-

rinin geçerlilik süresi değişmemek üzere, münferit çevre izin ve/veya çevre lisansı konularında

ekleme işlemi de yapabilirler. İlave edilecek çevre izin veya çevre lisansı konuları için süreç

geçici faaliyet belgesi aşamasından başlatılır ve çevre izin konularına ilişkin değerlendirme iş-

letmenin tamamı üzerinden yapılır.

(4) Çevre izin ve lisans belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine

kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresi

içerisinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını

gerektirmeyecek nitelikte olan atıklar için atık kodu ekleme talebinde bulunabilir. Yetkili merci

tarafından 30 takvim günü içerisinde değerlendirme yapılarak talebin uygun bulunması duru-

munda mevcut çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden

düzenlenir. Uygun bulunmaması durumunda başvuru iade edilir.

(5) İşletmenin çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen lisans konularından herhangi

biri ile ilgili olarak faaliyet göstermemek üzere konu ile ilgili prosesini işletmeden tamamen

kaldırılması, çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen izin konularından herhangi birinden muaf

olunması durumunda ilgili bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Yetkili merci tarafından 30 takvim

günü içerisinde yapılacak değerlendirme sonucunda başvurunun uygun bulunması durumunda

mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden dü-

zenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 12 – (1) İşletmenin unvanının ve/veya vergi numarasının değişmesi duru-

munda, sicil gazetesindeki değişikliği takiben 90 takvim günü içerisinde değişikliğe ilişkin

sicil gazetesi, ÇED Belgesi, kapasite raporu ve mevcut belgesinde yer alan çevre izin ve lisans

koşullarına uyacağına dair taahhütname ile başvuru yapılır. Atık işleme tesisleri, bu belgelere

ilave olarak teminat mektubu ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile başvuruda bulunur.
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(2) Yetkili merci tarafından 30 takvim günü içerisinde yapılan değerlendirme sonucunda

çevre izin ve lisans sürecinin yeniden başlatılmasının gerekli görülmediği durumda, önceki ge-

çerlilik süresi değişmemek kaydıyla çevre izin ve lisans belgesi yeniden düzenlenir.

(3) İşletmenin unvanı ve/veya vergi numarasının değişmemesi, sadece işletmenin sa-

hibinin değişmesi/ortaklık yapısının değişmesi veya işletmenin kiralanması durumunda, yetkili

merciinin talep etmesi halinde sunulmak üzere değişikliğe ilişkin ilgili bilgi ve belgeler işlet-

mede saklı bulundurulur. Mevcut belge ekindeki çalışma koşullarına yeni işletme sahibi veya

kiralayan uymakla yükümlüdür.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan işletmeler için belge

güncelleme bedeli, belirlenen belge bedelinin iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen

işletmelerin, yeniden başvuru yapabilmesine ilişkin süreç aşağıda belirtilmektedir:

a) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen

işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir

çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli

kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur.

b) Bu işletmeler için çevre izin ve lisans süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç so-

nunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler 60 takvim

günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. 

c) Bahsedilen 60 takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya

çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uya-

rınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet bel-

gesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler 90 takvim günü süresince

faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesi veya

çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında

2872 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.”

“(5) Faaliyet konusu yalnızca atık işleme olan tesislerde geçici faaliyet belgesi geçerlilik

süresi içerisinde atık alınamaması nedeni ile faaliyette bulunamayan işletmelerin bir kereye

mahsus olarak, geçici faaliyet belgesi iptal edilir. Bu işletmelerin yapacakları yeni başvuruda

üçüncü fıkrada öngörülen belge bedeli ödenme şartı aranmaz. Birden fazla lisans konusu bu-

lunan işletmelerin herhangi bir lisans konusuna ilişkin atık almaması, işletme tarafından lisans

konusu çıkarma talebinde bulunulması veya başvurunun uygun bulunmaması durumunda söz

konusu lisans, çevre izin ve lisans değerlendirme sürecinde yetkili merci tarafından lisans ko-

nularından çıkarılır.

(6) Yangın, sel, deprem vb. durumlarda işletme sahibi tarafından derhal il müdürlüğüne

bilgi verilir. İl müdürlüğü tarafından işletmenin tabi olduğu tüm çevre izin ve lisans konuları

kapsamında fiziki şartlar yerinde incelenerek hazırlanacak tespit tutanağı çerçevesinde; işlet-

menin mevcut geçici faaliyet belgesi iptal edilir. Tesiste meydana gelen yangına ilişkin soruş-

turma ve raporlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığı tespit olunursa geçici faa-

liyet belgesi iptal edilir ve bu işletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar ek-
lenmiştir.
“İşletmeler uygunsuzluk giderilene kadar tesislerine atık alımı yapamaz ve atık işleme faali-
yetinde bulunamazlar.”

“(3) İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzlu-
ğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir.
Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmek-
sizin çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Bu işletmeler için çevre izin ve lisans süreci yeniden
başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bu-
lunamaz. Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.”

“(5) Yangın, sel, deprem ve benzeri durumlarda işletme sahibi tarafından derhal il mü-
dürlüğüne bilgi verilir. İl müdürlüğü tarafından işletmenin tabi olduğu tüm çevre izin ve lisans
konuları kapsamında fiziki şartlar yerinde incelenerek tespit tutanağı hazırlanır, işletmenin
mevcut çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliğine ilişkin değerlendirme bu tutanak çerçeve-
sinde yetkili merci tarafından yapılır. Tesiste meydana gelen yangına ilişkin soruşturma ve ra-
porlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığı tespit olunursa çevre izin lisans belgesi
iptal edilir ve bu işletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.

(6) Çevre izin ve lisans belgesi iptal edilen tesislerin faaliyetlerine devam etmemesi
durumunda kapatma planı onay yazısı alması gerekmektedir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir
hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmelerin çevre izin muafiyetine ilişkin değerlen-
dirilmesi il müdürlüğü tarafından yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 18 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler

herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda yetkili mercie bildirmekle yüküm-
lüdür. Bu durumda işletme adına düzenlenmiş belgeler iptal edilir. Çevre lisans konusu bulunan
işletmelerin kapatma iş ve işlemleri, 9/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin
ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilir. Bildirimde bulunulmaması durumunda 2872 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-2 ve EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2014 29115

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/9/2016 29834
2- 8/7/2019 30825 (Mükerrer)
3- 6/11/2020 31296
4- 31/12/2020 31351 (5. Mükerrer)
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Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 

TAŞINMAZLARIN İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2019 tarihli ve 30980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmeliğin

1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Mü-

dürlüğü ile Müesseselerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve te-

sisler ile taşınmazların kiraya verilmesi, sınırlı ayni hak tesisi, ecrimisil ve tahliye işlemleri ile

kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak taşınmaz satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat

yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre Özelleş-

tirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye

göre satışı, trampa edilmesi, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ile taşınmazların” ibaresi

yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) 64 üncü maddede yer alan kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ve tüzel ki-

şilere taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması hallerinde

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 15/7/2018 tarihli

ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum

ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer

alan “4046 sayılı Kanuna göre gerekli iznin veya yetkinin alınması halinde” ibaresi yürürlükten

kaldırılmış ve aynı fıkranın (ş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ş) Satış: Genel Müdürlük ve müesseselerin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “4046 sa-

yılı Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği ma-

kamdan alınan yetkiye göre yapılır” ibaresi “hallerinde 4046 sayılı Kanun, 4 sayılı Cumhur-

başkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır” olarak değiştirilmiş ve

aynı maddenin beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

veya İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı”
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olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer

alan “noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştiril-

miştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde

yer alan “İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak” ibaresi “Destek Hizmetleri

Dairesi Başkanlığı İnşaat ve Emlak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve ilgili

daire başkanlıklarından birer üyenin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından” ibaresi

“kararına esas olmak üzere ilgili birimlerin personelinden oluşturulacak alt komisyon tarafından

yapılacak çalışma ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “4046

sayılı Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği

makamdan alınan yetkiye göre yapılır” ibaresi “hallerinde 4046 sayılı Kanun, 4 sayılı Cumhur-

başkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dör-

düncü cümlesinde yer alan “alındı” ibaresinden sonra gelmek üzere “makbuzu” ibaresi eklen-

miştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4046

sayılı Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği

makamdan alınan yetkiye göre yapılır” ibaresi “hallerinde 4046 sayılı Kanun, 4 sayılı Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mü-

hendis” ibaresinden sonra gelmek üzere “, şef” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnşaat

ve Emlak” ibaresi “Destek Hizmetleri” olarak, “Emlak ve İstimlak” ibaresi “İnşaat Emlak”

olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile İdari ve Sosyal İş-

ler” ibaresi “Destek Hizmetleri” olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan “Emlak ve İstimlak”

ibaresi “İnşaat Emlak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İdari

ve Sosyal İşler” ibaresi “Destek Hizmetleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 62 – (1) Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla,

müşteri, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur.
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Bunlara uyulmadığı takdirde işlemlere son verilerek varsa teminatı Kuruma gelir kaydedilir.

Müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulu-

namaz.

(2) Satılan taşınmazların tapu sicil müdürlüğündeki ferağ işlemleri, Kurumca yetkili

kılınan iki görevli tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Taşınmazların trampası, arsa payı ve kat karşılığı değerlendirilmesi

MADDE 66 – (1) Kuruma ait taşınmazlar kamu kurum ve kuruluşlarına trampa edile-

bilir, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılabilir.

(2) Trampa edilecek, arsa payı ve kat karşılığı değerlendirilecek taşınmazlar için aşa-

ğıdaki belgeler hazırlanır:

a) Teklif mektubu.

b) Bu teklif ile ilgili taahhütleri içeren dilekçe veya yazı.

c) Taşınmaz malların tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikası.

ç) Trampaya konu olan taşınmaz uygulama imar planı içinde olması halinde onaylı plan

örneği, trampaya konu olan taşınmaz bina ise yapı kullanma izin belgesi.

d) Trampaya konu taşınmaz bina ise mimari, statik, elektrik, tesisat gibi projeleri ile

diğer bilgi ve belgeler.

(3) Gerekli hallerde trampaya konu olan taşınmazın özellikleri mahallinde tespit edile-

rek Taşınmaz Belirleme ve Değerleme Komisyonu raporunda belirtilir.

(4) Trampa yapılacak taşınmazların bedelleri arasında fark çıkması halinde taraflarca

yapılacak tebligata müteakip, protokolde belirlenecek sürede ödenir.

(5) Trampa yapılacak taşınmazlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

tarafından bu maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak düzenlenen protokol (arsa payı ve

kat karşılığı yapılan işlerde idari ve teknik şartnamelerde düzenlenerek), Yönetim Kurulu ta-

rafından karara bağlanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnşaat

ve Emlak” ibaresi “Destek Hizmetleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/12/2019 30980
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ 

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

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/9)

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 Listesine 53-55 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“53- Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20)
54- Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00)
55-Saf Amonyak (GTP: 2814.10)”

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

21- 12/10/2021 31626
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(II-26.1.ç)

MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Alım

Teklifi Tebliği (II-26.1)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6362 sayılı Kanunun 25 inci ve 26 ncı maddelerine da-

yanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ana ortaklık: Hedef ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolünü

elinde bulunduran ortaklıkları,

b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankaları

ve gerçek ve tüzel kişilere kredi sağlayan uluslararası nitelikteki benzer kuruluşları,

c) Birleşme amaçlı ortaklık: Kurulun birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemelerinde

tanımlanan ortaklığı,

ç) Birlikte hareket eden kişiler: Hedef ortaklığın yönetim kontrolünü ele geçirmek ama-

cıyla teklifte bulunanla ya da bir teklifin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasını engellemek

amacıyla hedef ortaklıkla açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak işbirliği

yapan gerçek ya da tüzel kişileri,

d) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve pazar yerlerini,

e) EURIBOR: Avrupa Birliği içerisindeki para piyasalarında kredibilitesi yüksek ban-

kaların birbirlerine Euro üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları referans faiz oranı-

nı,

f) Halka açık ortaklık (ortaklık): Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş

sayılan anonim ortaklıkları,

g) Hedef ortaklık: Payları doğrudan veya dolaylı olarak ele geçirme işleminin hedefini

oluşturan halka açık ortaklığı,

ğ) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,

h) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,

ı) Kısmi pay alım teklifi: Halka açık ortaklık paylarının belirli bir kısmının, belirli bir

grubunun ya da aynı gruba ait paylarının belirli bir kısmının satın alınması/devralınması için

yapılan gönüllü pay alım teklifini,

i) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

j) LIBOR: Londra bankalar arası para piyasasında kredibilitesi yüksek bankaların bir-

birlerine ABD Doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları referans faiz oranını,

k) Menkul kıymet: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sermaye piyasası araçla-

rını,

l) Özel amaçlı işletmeler: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan özel amaçlı

işletmeleri,
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m) Pay alım teklifi (teklif): Hedef ortaklığın paylarını elinde bulunduran kişilere, söz

konusu ortaklığın paylarının tamamını ya da bir kısmını gönüllü ya da zorunlu olarak devralmak

üzere yapılan ve hedef ortaklığın yönetim kontrolünün ele geçirilmesi ile sonuçlanan ya da bu

amacı taşıyan, hedef ortaklığın kendisi tarafından yapılanlar dışındaki satın alma teklifini,

n) Pay alım teklifi bilgi formu (bilgi formu): Gönüllü veya zorunlu pay alım teklifinde

bulunulması halinde kamuya açıklanacak hususların belirtildiği bu Tebliğin 1 numaralı ekinde

yer alan bilgi formunu,

o) Pay alım teklifinde bulunan (teklifte bulunan): Pay alım teklifi yapan gerçek ya da

tüzel kişileri,

ö) TLREF: Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranını,

p) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere

kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(1) Pay alım teklifinde, hedef ortaklığın sermayesini temsil eden aynı gruba dâhil pay-

lar eşit işleme tabi tutulur.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Bilgi formu, pay alım teklifinde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler ile yatırım

kuruluşu yetkilileri tarafından birlikte imzalanır.”

“(5) Bilgi formu Kurulca onaylandıktan sonra bu formda yer alan bilgilerin yanlış, ya-

nıltıcı veya eksik olduğunun ortaya çıkması durumunda sorumluluk, teklifte bulunanlar, yatırım

kuruluşu ve bunlar adına bilgi formunu imzalayanlara aittir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Aracılık sözleşmesinde aşağıdaki asgari unsurların bulunması zorunludur:

a) Pay alım teklifi yoluyla satın alınacak payların, nama ya da hamiline yazılı olduğu,

imtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise grubu ve imtiyazın niteliği.

b) Belirli ise birim pay için ödenecek nakit veya menkul kıymet tutarı.

c) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler.

ç) Pay alım teklifinde bulunanlar tarafından teklif için yatırım kuruluşuna tevdi edilecek

tutar ve bu tutarın yetersiz kalması halinde uygulanacak prosedüre ilişkin bilgi ile bu konuda

yatırım kuruluşunun yükümlülükleri.

d) İlan, duyuru ve reklamlar ile Kurula sunulacak bilgilerin kim tarafından hazırlanacağı

ve/veya sunulacağı ve sorumluluk esasları.

e) Sözleşmenin taraflarını tanıtıcı bilgiler, imzaya yetkili kişiler ve sözleşmenin tarihi.”

“(3) Aracılık sözleşmesine ve/veya bilgi formuna hüküm konulmak suretiyle, üzerinde

işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların pay alım teklifine katılımı

kısıtlanamaz. Söz konusu payların pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda bu payların
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bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar

teklif sahibi adına açılacak bir hesapta nemalandırılarak bloke edilir. Bloke edilen tutar, yatı-

rımcı tarafından bloke gerekçesinin sona ermiş olduğunun yatırım kuruluşuna tebliğini takiben,

5 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki esaslar çerçevesinde neması ile birlikte hak sahibine öde-

nir. Pay alım teklifi bilgi formunda bu nitelikteki payların bedellerinin ne şekilde nemalandı-

rılacağına ilişkin esaslara yer verilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Aşağıdaki hususlar Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esasları

çerçevesinde, teklifte bulunan tarafından kamuya açıklanır:

a) Gönüllü pay alım teklifinde bulunulmasına karar verilmesi.

b) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunun ortaya çıkması, pay alım teklifinde bu-

lunma zorunluluğundan muafiyet talep edilip edilmeyeceği ve muafiyet talep edilecekse mua-

fiyet talebinin dayanağı olan 18 inci maddenin birinci fıkrasının ilgili bendi hakkında açıklama. 

c) Pay alım teklifi fiyatı veya fiyatın nasıl tespit edileceği hakkında bilgi.

ç) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muaf tutulmak veya pay alım tekli-

finde bulunmak üzere fiilen Kurula başvuruda bulunulması.

d) Kurula yapılan pay alım teklifinde bulunma veya pay alım teklifinde bulunma zo-

runluluğundan muafiyet başvurusunun sonuçlanması.

e) Pay alım teklifi fiyatının tespiti amacıyla hazırlanacak değerleme raporlarının özet

veya sonuç kısımları.

f) Pay alım teklifi süresince her işlem günü sonunda borsada işlem gören ve borsada

işlem görmeyen ayrımı da verilmek suretiyle satın alınan pay adedi, pay grubu ve nominal

tutarı ile pay alım teklifine karşılık veren pay sahibi sayısı.

g) Pay alım teklifi süresinin bitiminde, teklif süresince alınan toplam pay adedi, pay

grubu ve nominal tutarı ile pay alım teklifine karşılık veren toplam pay sahibi sayısı.

ğ) Gönüllü pay alım teklifi yoluyla pay toplama girişiminden vazgeçilmesi.

h) Fiyat eşitliğinin sağlanmasına ilişkin olarak yapılan işlemler.

(2) Pay alım teklifi fiyatı veya fiyatın nasıl tespit edileceği hakkında bilgi, gönüllü pay

alım teklifinde bulunulmasına karar verilmesi veya teklifte bulunma zorunluluğunun ortaya

çıkmasına ilişkin hususun açıklanması ile eşanlı olarak kamuya açıklanır.”

“(4) Payları borsada işlem gören ortaklıklara ilişkin bu madde kapsamında yapılacak

özel durum açıklamaları Borsa pay piyasası işlem saatleri dışında yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Gönüllü olarak yapılan pay alım teklifi, blok veya münferit alımlar

ya da diğer herhangi bir yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber,

doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını veya oy

haklarını iktisap edenler, söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı

tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmak

zorundadır.
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(2) Ortaklığın pay sahipliğinde herhangi bir değişiklik olmasa dahi, ortakların kendi

aralarında yapacakları özel yazılı anlaşmalarla yönetim kontrolünü ele geçirmeleri sonucunda

da pay alım teklifi zorunluluğu doğar. 

(3) Zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının be-

lirlenmesinde;

a) Birinci fıkra kapsamında ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy

haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih,

b) İkinci fıkra kapsamında ortaklığın yönetim kontrolünü ele geçirmeye ilişkin ortak-

ların kendi aralarında yaptıkları özel yazılı anlaşmanın kamuya açıklandığı tarih,

esas alınır.

(4) Hedef ortaklığın paylarının borsada işlem görmesi durumunda pay alım teklifine

konu edilebilecek pay tutarları, üçüncü fıkrada belirtilen tarih itibarıyla sahip olunan paylardan

fiili pay alım teklifi başlangıç tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına

göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanır. Kamuya açıklama

tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamam-

lanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınır. Pay alım teklifinde bulunulacak pay

sahipleri ile pay tutarlarını gösteren liste Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından bu maddedeki

esaslar çerçevesinde hazırlanarak fiili pay alım teklifi başlangıç tarihinden bir önceki iş günü

yatırım kuruluşuna verilir.

(5) Kurul, faaliyet konusu kamu hizmeti vermek üzere kamu kurum ve kuruluşları ta-

rafından süreli veya süresiz olarak imtiyaz verilen bir işi görmek olup da bu imtiyazı kaldırılan

veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyet izni kaldırılan ya

da temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna

devredilen halka açık ortaklıkların pay sahiplerinin korunması amacıyla, imtiyazın geri alın-

masına veya 5411 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanmasına neden oldukları tespit

edilen yönetim kontrolüne sahip gerçek ve tüzel kişilere pay alım teklifi zorunluluğu getirebi-

lir.

(6) Zorunlu pay alım teklifi hiçbir koşula bağlanamaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket

ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya söz konusu orana

bağlı olmaksızın yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz

konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunması,

yönetim kontrolünün elde edilmesi olarak kabul edilir. Ancak imtiyazlı payların mevcudiyeti

nedeniyle yönetim kontrolünün elde edilemediği hâller bu madde kapsamında değerlendiril-

mez.”

“(4) Ana ortaklığın yönetim kontrolü ele geçirilmek suretiyle hedef ortaklıkta yönetim

kontrolünün dolaylı olarak elde edildiği durumlarda, ana ortaklığın ve birlikte hareket ettiği

kişilerin hedef ortaklıkta sahip olduğu tüm paylar birlikte değerlendirilir.”
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MADDE 9 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Yönetim kontrolünün elde edilmesini izleyen 6 iş günü içerisinde

bu Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan bilgi ve belgelerle birlikte pay alım teklifi yapmak üzere

Kurula başvurulması zorunludur. Kurulca pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun resen

tespit edildiği durumlarda ise Kurul kararının yükümlülere tebliğ tarihini izleyen 6 iş günü

içinde başvuru yapılması gerekir.

(2) Pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren 2 ay içerisinde fiili pay

alım teklifi sürecine başlanması zorunludur. Talep edilmesi halinde Kurulca teklifte bulunacak

ilgili kişiye/kişilere fiili pay alım teklifi sürecine başlanması amacıyla ek süre verilebilir. 

(3) Fiili pay alım teklifi, bilgi formunun Kurulca onaylanmasından itibaren en çok 6 iş

günü içinde başlar. Fiili pay alım teklifi süresi 10 iş gününden az 20 iş gününden fazla olamaz.

(4) Bu madde ile 19 uncu maddede pay alım teklifinin tamamlanması için öngörülen

en son tarihin bitimine kadar fiili pay alım teklifi işleminin tamamlanmaması halinde, pay alım

teklifinde bulunma zorunluluğunu yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Kanunun

103 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde pay alım teklifine konu payların toplam be-

deline kadar idari para cezası verilir.

(5) Bu madde ile 19 uncu maddede pay alım teklifinin tamamlanması için öngörülen

en son tarihin bitimine kadar fiili pay alım teklifi işleminin tamamlanmaması halinde, pay alım

teklifinde bulunma zorunluluğu doğan gerçek ve tüzel kişiler ile bunlarla birlikte hareket eden-

lerin sahip olduğu oy hakları, söz konusu ihlalin gerçekleştiği tarih itibarıyla Kurulca başka

bir işlem yapılmasına gerek bulunmaksızın kendiliğinden donar. Söz konusu paylar, genel kurul

toplantı nisabında dikkate alınmaz. Donmuş olan oy hakları; donmaya sebep olan bu maddede

belirtilen durumlara bağlı olmaksızın, Kurulun aksi yönde vereceği kararlar saklı kalmak üzere,

zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını takip eden ilk gün Kurulca başka bir işlem

yapılmasına gerek bulunmaksızın kendiliğinden çözülür.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler ile aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“c) Yönetim kontrolüne sahip olan ortağın, ortaklıktaki oy oranının 12 nci maddede

belirtilen oranın altına düşmesinden sonra yönetim kontrolü henüz üçüncü kişilere geçmeden,

yapacağı yeni pay alımları ile ortaklık oy haklarının % 50’sinden fazlasına tekrar sahip olması.

ç) Yönetim kontrolünü sağlayan oy haklarının, 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca

birlikte hareket ettiği kabul edilen veya birlikte hareket ettiklerini beyan etmeleri sebebiyle he-

def ortaklıkta pay alım teklifinde bulunmuş olan gerçek veya tüzel kişilerin kendi aralarında

yapılan devir işlemleri sebebiyle elde edilmesi.

d) Ortaklığın yönetim kontrolüne tek başına veya birlikte sahip mevcut ortaklarına ait

payların bir kısmını devralmak veya ortaklık tarafından yapılan sermaye artırımından pay edin-

mek suretiyle ortak olan kişinin; ortaklığın oy haklarının % 50’si veya daha azına sahip olmak
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koşuluyla, pay devri öncesinde yönetim kontrolüne sahip ortak veya ortaklardan bir kısmı ile

aralarındaki yazılı sözleşme çerçevesinde ortaklığın yönetim kontrolünü eşit veya daha az bir

oranla ilk kez paylaşması.”

“e) Yönetim kontrolünün elde edilmesi ile ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının da

doğması.

f) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen yeni

pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar

nedeniyle yönetim kontrolünün değişmesi.

g) Kendisi dışındaki bazı pay sahiplerinin oy hakkının donması, sermayenin payların

itfası yöntemiyle azaltılması, imtiyazlarda esas sözleşme ile değişiklik yapılması veya ortaklık

tarafından payların geri alınması gibi kendi iradesi dışında gelişen sebeplere bağlı olarak yö-

netim kontrolüne sahip hale gelinmesi.”

“(2) Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hallerden birinin ortaya

çıkması durumunda, bu durumu takip eden en geç 2 iş günü içerisinde yönetim kontrolünü

elde edenler tarafından birinci fıkranın hangi bendi kapsamında pay alım teklifinde bulunma

yükümlülüğünün doğmadığı bilgisine de yer verilerek kamuya açıklama yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Hedef ortaklığın yönetim kontrolünde doğrudan bir değişiklik mey-

dana gelmesi durumunda pay alım teklifi fiyatı; 

a) Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için;

1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik ol-

maksızın yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi

bir anlaşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyu-

rulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama

borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,

2) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini

doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten

önceki altı ay aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyat-

tan,

düşük olamaz.

b) Borsada işlem görmeyen hedef ortaklık pay veya pay grupları için; 

1) Varsa pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları da dikkate alınarak Kurulun de-

ğerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirlenen fi-

yattan,

2) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini

doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten

önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan,

düşük olamaz.

(2) Hedef ortaklığın yönetim kontrolünde dolaylı bir değişiklik meydana gelmesi du-

rumunda pay alım teklifi fiyatı;
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a) Borsada işlem görmeyen hedef ortaklık pay veya pay grupları için, varsa pay grupları

arasındaki imtiyaz farklılıkları da dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri

çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirlenen fiyatın,

b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, pay alım teklifi yü-

kümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, hedef ortaklığın ilgili pay grup-

larında yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,

c) Borsada işlem gören hedef ortaklık payları veya pay grupları için hedef ortaklıkta

yönetim kontrolünün dolaylı değişikliğine sebep olan payların devrine ilişkin anlaşmanın veya

yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir an-

laşma olmaksızın yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu

tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklık paylarında oluşan günlük düzeltilmiş

ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının,

yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir.

(3) Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisaplarında

ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihin-

den sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlar pay alım teklifi

fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır.

(4) Kurulca gerekli görülmesi halinde, pay alım teklifi fiyatının tespiti için payların

devir tarihi esas alınarak değerleme raporu hazırlanması istenebilir.

(5) Pay alım teklifi fiyatını ve dolayısıyla yatırımcıların pay alım teklifine katılıp katıl-

mayacaklarına ilişkin kararlarını etkileyen günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların ait

oldukları dönemlerde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Kurulca;

a) Kanunun 107 nci maddesinde sayılan fiiller nedeniyle 101 inci veya 107 nci madde-

leri kapsamında işlem yapılmasına veya,

b) Ekonomiyi ya da sektörü etkileyen olağanüstü gelişmelerin varlığının kabulüne,

ilişkin karar alınmış olması durumunda, karara esas teşkil eden dönemler fiyatın he-

saplanmasında dikkate alınmaz. Bu süreler hesaplamaya esas alınan dönemlerin başına eklen-

mek suretiyle dönemler tamamlanır.

(6) Birinci fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ikinci fıkranın (b) bendinde

tanımlanan en yüksek fiyatın tespitinde, borsada işlem gören pay grupları açısından düzeltilmiş

borsa fiyatları dikkate alınır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın Türk Lirası cinsinden belirlen-

miş olması ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ay veya Kurulca

ek süre verilmesi halinde bu süre içerisinde, pay alım teklifinde bulunma yükümlüsünün kusuru

bulunmayan haller hariç olmak üzere hedef ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak

üzere fiili pay alım teklifine başlanmaması halinde, pay alım teklifine başlanması gereken son

tarihi aşan her gün için yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı pay alım

teklifi fiyatına eklenir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılır.”
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“(3) Zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın yabancı para birimi cinsinden

belirlenmiş olması ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ay içeri-

sinde veya Kurulca ek süre verilmesi halinde bu süre içerisinde, pay alım teklifinde bulunma

yükümlüsünün kusuru bulunmayan haller hariç olmak üzere, hedef ortaklığın diğer ortaklarına

ait payları satın almak üzere fiili pay alım teklifi işlemine başlanmaması halinde; pay alım tek-

lifine başlanması gereken son tarihi aşan her gün için birinci fıkra uyarınca yapılacak hesapla-

mada faiz oranı, Euro cinsinden olan işlemler için yıllık EURIBOR, Amerikan Doları cinsinden

olan işlemler için ise yıllık LIBOR oranlarının %50 fazlası olarak dikkate alınır. Pay alım tek-

lifini doğuran devir işleminin anılan yabancı para birimlerinden farklı bir para birimi üzerinden

gerçekleştirilmesi halinde, Kurulca uygun görülecek bir oran üzerinden hesaplanacak faiz tutarı

pay alım teklifi fiyatına eklenir.”

“(4) Bu maddede belirtilen referans faiz oranlarının kullanımdan kalkması durumunda

ilgili oranların yerine Kurulca uygun görülen oranlar dikkate alınır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yönetim kontrolünün elde edilmesinden sonra, halka açık ortaklık paylarına ilişkin

hakların herhangi bir genel kurul toplantısında kullanılmamış olması veya ortaklık yönetim

kurulunda herhangi bir değişiklik yapılmaması şartıyla halka açık ortaklık sermayesinde sahip

olunan paylardan pay alım teklifi yapma zorunluluğunu gerektiren kısmın elden çıkarılması

veya Kurulca uygun görülecek bir sürede elden çıkarılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi.

c) Ana ortaklıktaki yönetim kontrolü değişikliğinin, halka açık ortaklıktaki yönetim

kontrolünün elde edilmesi amacını taşımaması (Bu şartın varlığının tespitinde; hedef ortaklığın,

ana ortaklığın son yıllık finansal tablolarına göre varlık toplamına olan etkisinin %10’u aşma-

ması ve ana ortaklığın faaliyet hacmi içinde önemli bir yer taşımaması ve benzeri hususlar Ku-

rulca dikkate alınır).”

“g) Yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yol açan pay iktisabının miras, mirasın pay-

laşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümlerinden veya yasal zorunluluklardan kaynaklanması.” 

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/1/2014 28891

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/2/2015 29280

2- 5/6/2018 30442

3- 2/1/2019 30643
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ 
(III-58.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (III-58.1.c)

MADDE 1 – 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlığa
veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (v) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“l) Kurucu: Bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri, VYŞ’ler, İFK ve geniş
yetkili aracı kurumları,”

“y) VYŞ: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun gözetimi ve denetimine
tabi varlık yönetim şirketlerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) VİDMK, fon veya İFK tarafından devralınacak varlıklar karşılık gösterilerek ihraç
edilir. İhracın fon tarafından yapılacak olması halinde, VDMK ihracı için VFF, İDMK ihracı
için KFF kurulması zorunludur. Finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ve VYŞ’ler
tarafından kurulan fonlar yalnızca kurucularının aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle
VİDMK ihraç edebilir. Banka, İFK ve geniş yetkili aracı kurum tarafından kurulan fonlar ku-
rucularının yanı sıra diğer kaynak kuruluşların aktiflerindeki varlıkları devralmak suretiyle
VİDMK veya bankalar ile İFK tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetleri satın almak
suretiyle VDMK ihraç edebilirler.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(7) VİDMK halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya birim
nominal değeri asgari 100.000 TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir.
VYŞ’lerin kaynak kuruluş olduğu VDMK’lar ise yalnızca yurt dışında satılabilir. İhraççının
talebinin Kurulca uygun görülmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda bu
Tebliğde yer alan hükümlerden farklı esaslar uygulanabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Kurucunun bir banka, finansal kiralama şirketi, finansman şirketi veya VYŞ olması
halinde, BDDK’nın uygun görüşü alınır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) nu-
maralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Hizmet sözleşmesinde belirtilmesi halinde, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan donuk alacak niteliğindeki varlıklar için
gerekli takip işlemlerinin yürütülmesi ve elde edilen gelirlerden fon payına düşen kısmının fon
hesabına aktarılması,”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) nu-
maralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende (7) numaralı alt bentten sonra gel-
mek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı
fıkranın (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının gayrimenkul satışından kaynaklanan taksitli ve
sözleşmeye bağlanmış alacakları,”
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“8) VYŞ’lerin bankalardan devraldığı kredilerden kaynaklanan alacaklar,”
“5) (a) bendinin (5), (6) ve (9) numaralı alt bentleri kapsamındaki varlıklar,”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“a) Bankaların kaynak kuruluş olduğu ihraçlarda devredilen kredilerin, Kredilerin Sı-

nıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması,”

“e) VYŞ’ler tarafından devralınan kredilere ilişkin alacakların, alacağa bağlı tüm varlık
ve haklar ile alacağın tahsili amacıyla sonradan edinilen her türlü hak ve varlıklar ile birlikte
fona devredilmesi.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fon portföyü, VİDMK’nın ihraç tarihini müteakip en geç bir ay içerisinde, fon
portföyüne dâhil varlıkların değeri fonun toplam yükümlülüğünden az olmayacak şekilde oluş-
turulur. VYŞ’lerin kaynak kuruluş olduğu ihraçlarda fon portföyü, devralınan alacak portfö-
yünün bir bütün olarak ve gerçeğe uygun değeri üzerinden VFF’ye devredilmesi suretiyle oluş-
turulur.”

“(9) VİDMK’nın itfası sonucunda, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen
nakit akımının, yatırımcılara yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları
aşan kısmının kullanım esaslarına VİDMK izahnamesinde veya ihraç belgesinde yer verilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Fon portföyüne dâhil edilen ve 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin
(1), (2), (3), (4) ve (8)  numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt
bentlerinde sayılan her bir varlığa bir dosya numarası verilir. Fonun muhasebe kayıtlarına ilişkin
açıklamada ilgili varlığın dosya numarasına yer verilmesi zorunludur.”

“a) Bankalar ve finansman şirketlerince verilen krediler ile Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığının gayrimenkul satışından kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak; borçlunun/borçlu-
ların adı, para birimi, anapara değeri, kredinin veriliş tarihi, vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama
metodu, varsa azami faiz oranı ve tutarı ile endeks bilgileri, ödeme planı, sigorta bilgileri ile
VYŞ’lerin kaynak kuruluş olduğu ihraçlara dayanak teşkil eden krediler için ayrıca kredinin
devralındığı banka, varsa teminatı ve diğer bağlı hakları,  devir aşamasında banka tarafından
sağlanan borcun tahsil edilme yüzdesi ve süresi ile gerçeğe uygun değer bilgileri, varsa hasılat
paylaşımına ilişkin esaslar ve alacakların tahsili amacıyla sonradan edinilen hak ve varlıklara
ilişkin bilgiler,”

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/1/2014 28877

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/11/2018 30592
2- 13/6/2020 31154
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YARGI BÖLÜMÜ
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Çubuk 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9728 

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

 
 9729 

—— • —— 
Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9736 
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Bozüyük 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9767 

—— • —— 
Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığından: 

 
 9612 

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

 
 9653 
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Doğubayazıt 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9833 

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

 
 9737 
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Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9786 

—— • —— 
Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9788 

—— • —— 
Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9780 
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Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9752 

—— • —— 
Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9753 

—— • —— 
Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9802 
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Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9901 

—— • —— 
Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9902 

—— • —— 
Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9903 
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Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9635 

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

 
 9605 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

350 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 350 adet 

Dizüstü Bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, Lenovo, Dell veya Fujitsu 
markalarından birine 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, markası, 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, 25.10.2021 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 ve HP, Lenovo, Dell veya Fujitsu markalarından birine 
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 - İhale konusu 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 Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır.  

 9888/1-1 
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2.000.000 DOZ PEDİATRİK HEPATİT B AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2.000.000 doz “Pediatrik 

Hepatit B Aşısı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dâhilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 25.10.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 9889/1-1 
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1 ADET BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI (128 KESİTLİ) 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı “1 adet Bilgisayarlı 

Tomografi Cihazı (128 Kesitli)” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek 

şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 19.10.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 9890/1-1 
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1.500.000 DOZ PEDİATRİK HEPATİT A AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “1.500.000 doz Pediatrik 

Hepatit A Aşısı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznesine veya İhale 

Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 01.11.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 9891/1-1 
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1.500.000 DOZ KIZAMIK - KIZAMIKÇIK - KABAKULAK AŞISI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "1.500.000 Doz Kızamık- 

Kızamıkçık- Kabakulak Aşısı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 02.11.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 9892/1-1 
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4 ADET AMBULANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, 4 adet otomatik vites turbo dizel 4x2 Panelvan tipi özel donanımlı ambulans 

aracı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek 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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4. Teklifler, 01.11.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin ayrıca teknik şartnamesine uygunluğunun 

ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesine müteakip uygun olduğu tespit edilenlerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek gün ve saatte açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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.maddesi (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2021 / 641071 

 9893/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır. 
Holdingimize ait  “Adana ili, Kozan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, 451 ada, 29 parseldeki 

(metruk betonarme karkas yapı) ve Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Ovabayındır Mahallesi, 826 
parseldeki (iki adet metruk lojman), taşınmazlar üzerindeki metruk yapıların çıkacak her türlü 
malzeme karşılığı olmak üzere zemin seviyesinde olacak şekilde yıktırılması, yapının 
tamamından (kolon, kiriş ve perde betonları vb.) çıkacak molozların Belediyenin göstereceği 
alana götürülerek bertaraf edilmesi” işi kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin 
katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Şartnamede 
belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektubunun en geç 09.11.2021 tarih ve 
saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. 
Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi 
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 09.11.2021 tarih, saat 
14:00’de Holdingimiz İhale Salonunda açılacaktır. 

2 - İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. 
3 - Söz konusu metruk yapılar istenilen zamanda görülebilir.  
4 - İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 

Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini 
uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire 
Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 06797 Etimesgut 
/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.  

6 - İhale doküman bedeli olan 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) Sümer Holding A.Ş. Genel 
Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 
7292 7217 75 no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 
93 0001 0008 9835 1604 0950 12 no.lu TL hesabına “ Adana ve Balıkesir illerinde bulunan 
metruk yapıların yıkım ihalesi dokümanı bedeli ’’ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı 
halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır. 

7 - İstekliler 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) tutarında nakit veya banka teminat 
mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve düzenlendiği tarih itibariyle en az 1 
(bir) yıl vadeli olacaktır. 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797)  Etimesgut/ANKARA 
Tel: (0312) 310 38 30  Faks: (0312) 211 04 29 
www.sumerholding.gov.tr 
 9770/1-1 
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ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR (HASILAT) PAYLAŞIMI USULÜ İLE  
İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 10636 Ada, 3 Parsel sayılı Taşınmazda 

Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Usulü ile İnşaat Yapılması İşi ihale edilecektir. 
1) İhale konusu olan işin; 
a) Niteliği: Arsa satışı karşılığı gelir (hasılat) paylaşımı usulü ile inşaat yaptırılması 
b) İşin Yapılacağı Yer: Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 10636 ada 3 sayılı parsel 
c) Miktarı: 49.360,29-m2 
2) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: Satınalma Daire 

Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 
Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden 25.000,00 TL (KDV dahil) karşılığında 
temin edilebilir. (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.) 

(Not: Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O 
Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına, İşin Adı ile İhale 
şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır.) 

3) İhale ile ilgili teklif mektuplarının sunulacağı yer: 27.10.2021 günü saat 10:00’a kadar 
ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir. 

4) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale şartnamesinin satın alınabileceği 
adreste İhale Komisyon odasında 27.10.2021 tarihinde saat 10:00’ da yapılacaktır. 

5) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 
Usulü Arttırma ile yapılacaktır. 

6) İhalede aranılan yeterlik şartları ve istenilen belgeler: 
İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır. İsteklinin ekonomik, mesleki ve teknik 

yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki tüm belgeleri, belirtilen şartlarda, tam ve eksiksiz 
olarak İdareye vermesi zorunludur. 

6.1. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler: 
6.1.1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva 

eden "Nüfus Cüzdanı”, "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler). 
6.1.2. Adli sicil kaydı. 
6.1.3. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres gösterilmesi, (Tüzel Kişiler). 
6.1.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası 

belgesi vermesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge. 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 
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6.1.5. İmza sirküleri vermesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş 

noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri. 
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 
6.1.6. Vekâletname ve imza beyannamesi: 
İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi 
vermesi gerekir. 

6.1.7. İş ortaklığı beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi: 
a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

vereceklerdir (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca, 
ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla 
imzalayacaklardır. 

b) Yeterlik için başvuruda bulunacak Ortak Girişim Grubu üyelerinin bir Ortak Girişim 
sözleşmesi imzalamaları gereklidir. 

Yeterlilik için başvuruda bulunacak Ortak Girişim Grubu üyelerinin bir Ortak Girişim 
Sözleşmesine imza koymuş olmaları ve bu sözleşmede ortakların pay yüzdesinin belirtilmesi 
zorunludur. Ortak girişimin pilot firması belirtilmesi ve en çok hisseye sahip firma pilot firma 
olmalıdır. Hisselerin eşit olması halinde bu firmalardan herhangi biri pilot firma olabilir. 

c) Ortak Girişim Sözleşmesinde ortakların pay yüzdesinin belirtilmesi zorunludur. 
Katılımcı olarak yeterlilik başvurusunda bulunan tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu’nun 
herhangi bir üyesi, yine katılımcı olarak yeterlilik başvurusunda bulunan başka bir Ortak Girişim 
Grubu’nun üyesi olamaz. Katılımcı olarak ön yeterlilik başvurusunda bulunan tüzel kişinin veya 
Ortak Girişim Grubu’nun herhangi bir üyesi, tek başına veya Ortak Girişim Grubu üyesi olarak ön 
yeterlilik başvurusunda bulunamaz. Yeterlilik kriterlerini sağlayan Ortak Girişim Grubu üyesinin 
Ortak Girişim’deki payı %25 den aşağı olamaz. 

6.1.8. Banka referans mektubu (EK:6): 
İstekliler, bankalardan (katılım bankaları dahil) alacakları, ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden teyitli Banka Referans Mektupları ile bankalar nezdindeki 
kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1.500.000.000.-TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası)’ndan 
az olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. İstekli’nin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan 
birinin yukarıda belirtilen tutarın en az %50’sini tek başına, geri kalanını diğer ortakların 
sağlayabildiklerini belgelemeleri yeterlidir. Otaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin 
yukarıdaki şartı sağlayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden 
fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla 
sağlanabilir. 

6.1.9. Mali durum belgeleri: 
İstekliler bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduklarını göstermek amacıyla 

aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadırlar. 
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6.1.10. Mali kriterler: 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eş değer 

belgeleri. 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayınlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
(1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren “cari oranın” (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 4,00 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

(2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren “öz kaynak 
oranının” (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,30 olması, 

(3) “Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının” 0,25’ten küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 
belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik 
kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın 
belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri 
ayrı ayrı sunması ve belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. 

6.1.11. Toplam ciro: 
İstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının 

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince 
onaylanmış nüshalarını verecektir. 

(1) Toplam cironun en az 1.000.000.000.-TL (BirmilyarTürkLirası) olması gerekmektedir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 
ortaklardan en az birinin yukarıdaki şartı sağlaması, diğer ortakların ise ortaklıktaki hissesi 
oranında sağlaması gerekmektedir. 
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İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 
tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 
kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 
ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 
tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya 
davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan 
katsayı üzerinden güncellenir. 

6.1.12. İş deneyim belgeleri: 
a) İstekliler, kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve 1 (bir) 

sözleşme/iş kapsamında en az 450.000.-m² (Dörtyüzeellibinmetrekare) (“Yapım İşlerinde Benzer 
İş Grupları Tebliği”nde tarif edilen B (üstyapı) grubu) komple bina inşaatlarını tamamlanmış 
olduklarını gösteren ilgili iş deneyim belgelerini, iş deneyim belgeleri yoksa gerçekleştirilen işin 
miktarını gösterir geçici kabul tutanağı ile yapı ruhsatı veya iskan belgelerinin aslı veya noter 
tasdikli suretlerini sunacaklardır. 

b) Yukarıdaki maddeye ilave olarak İstekliler, kamu ya da özel sektörde son on beş yıl 
içinde, en çok 3 (üç) sözleşme/iş kapsamında en az toplam 950.000.-m² (Dokuzyüzellibinmetrekare) 
(“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde tarif edilen B (üstyapı) grubu) komple bina 
inşaatlarını tamamlanmış olduklarını gösteren ilgili iş deneyim belgelerini, iş deneyim belgeleri 
yoksa gerçekleştirilen işin miktarını gösterir geçici kabul tutanağı ile yapı ruhsatı veya iskan 
belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini sunacaklardır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin 
yukarıdaki şartları sağlaması, diğer ortakların her birinin yukarıdaki şartların %40’ını (yüzdekırk) 
sağlaması gerekmektedir. 

Komple bina, konut, hastane, ticaret merkezleri, turistik tesisler, kültür, eğlence ve 
dinlenme tesisleri, imalathane, fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir. 

6.1.13. Teknik personel taahhütnamesi: 
İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair 

taahhütname. 
6.1.14. Yasaklı olmadığına dair taahhütname: 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda 

olmadığına dair taahhütname. 
6.2.  İsteklilerin, yukarıdaki belgelerle birlikte tekliflerini oluşturan aşağıdaki belgeleri 

kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 
6.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf (2886 sayılı kanunun 37’nci maddesine uygun). 
6.2.3. Tahmin edilen bedel: 1.200.000.000.-TL (BirmilyarikiyüzmilyonTürkLirası) + KDV’dır. 
6.2.4. Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 36.000.000.-TL(Otuzaltımilyon 

TürkLirası)’ lik Geçici Teminat. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 
3235 35 no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve 
makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

    9566/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9904/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9885/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9886/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9887/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9929/1/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9929/2/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2009/16974 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. 

 9751/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığı Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/3 maddesi gereğince tedavi ve denetimli 

serbestlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için çıkarılan tebligata rağmen müracaatta 
bulunmaması sebebiyle 07/10/2021 tarih, 2021/1096 İİDK sayılı komisyon kararı ile dosyanın 
gereğinin takdiri için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilmesine karar verilmiş olup, 15 gün 
içerisinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Madde  (kullanmak amacıyla)  Suçları 
Bürosuna (TCK  191/1 Maddesi gereğince)  itiraz hakkınızın olduğu ilanen tebliğ olunur. 
 

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2021/199 DS 2020/70454 
(3916) Ömer GENÇOĞLU Tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 
 9734/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Ecir Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
VAKFEDENLER : BRAIK SAEED S B AL-SAMIKH, BİLAL SAĞIR. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/10/2021 tarihinde kesinleşen, 06/07/2021 
tarihli ve E:2021/37, K:2021/410 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Milli ve manevi değerleri gözeterek tüm insanlığın iyiliği ve refahı 
için toplum içinde sosyal bilinci ve birliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak; her nerede 
olursa olsun ihtiyaç sahibi, kişilere gerekli tüm yardımlarda bulunmak ve vakıf senedinde 
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.000.- TL  (İkiyüzellibinTL.) 
YÖNETİM KURULU: BRAIK SAEED S B AL-SAMIKH, Bilal SAĞIR, Erdoğan 

TOZAN, Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Mustafa DOĞAN, Hasan Faruk SAĞIR. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Borçların 

tasfiyesinden artan kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin belirleyeceği aynı amaca hizmet eden 
başka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 9746/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : ERMA Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
VAKFEDENLER : Baki ÇAVGA, Vehbi ÇAVGA, Tolgahan ÇETİN, Niyazi BAYKUT, 

Semanur ÇAKIR, Öyküm ŞENKAYALI, Emine ÇAVGA. 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.08.2021 tarihinde kesinleşen, 
08.07.2021 tarihli ve E:2021/88, K:2021/299 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntı yaşamış, felakete uğramış, 
savaş, deprem, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, açlık ve barınma 
sorunu yaşayan, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve vakıf 
senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 20.371.38 EURO. (Yirmibin Üçyüzyetmişbir EURO 
Otuzsekiz CENT) 

YÖNETİM KURULU: Baki ÇAVGA, Niyazi BAYKUT, Semanur ÇAKIR, Öyküm 
ŞENKAYALI, Emine ÇAVGA. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan malvarlığı KIZILAY’a devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 9747/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Erol Tuna Vakfı. (Tunalar Vakfı ) 
VAKFEDENLER : Erol Tuna. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Trabzon. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.09.2021 tarihli ve E:2021/268 K:2021/284 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Uygun görülecek yer ve şekillerde; sağlık tesisleri, güçsüzler, 
kimsesizler için bakım yurtları kurmak, donatmak ve işletmek, uygun görülecek yer ve şekillerde 
okul, kitaplık, işlik, laboratuvar, müze, tiyatro, öğrenci yurdu yaptırmak, donatmak, üniversite 
kurmak-işletmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000-TL(İkiyüzbinTürkLirası) Nakit. 
YÖNETİM KURULU: Erol TUNA, Mehmet Can TUNA, Fatma Nazlı TUNA, Mustafa 

Burak TUNA, İlhan ERDOĞAN, Tayfun TUNA, Ahmet Uğur GÖKALP, Ercüment ERİNCİK. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfına Türk Eğitim Vakfının olmaması 
halinde ise Darülaceze Vakfına devredilir. Bu iki vakfın olmaması halinde ise mütevelli heyetçe 
belirlenecek gayece benzer bir vakfa veya kamu kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 9749/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Hacı İsmail Baytekin Vakfı. (HİBAV) 

VAKFEDENLER : İsmail BAYTEKİN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Balıkesir. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.10.2021 tarihinde kesinleşen 28.06.2021 

tarihli ve E:2019/646 K:2021/413 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Balıkesir ili öncelikli olmak üzere yurt genelindeki tüm il ve 

ilçelerinde; Medeniyet anlayışımıza ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak Camii ve Kur’an 

Kursunda okuyan öğrencilere ayni ve nakdi yardımda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen 

diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL(YetmişbinTL) nakit. 

YÖNETİM KURULU: İbrahim KAPÇAK, Ali KOCABAY, Ekrem ÜNSAL. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin seçeceği aynı veya benzer amaçlı bir 

vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 9750/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

04.10.2021 tarihinde kesinleşen 01.07.2021 tarihli ve E:2019/310, K:2021/542 sayılı kararına 

istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 9748/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ticari Minibüsçüler Ticari Araç Sahipleri ve Şoförleri Eğitim Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.10.2021 tarihli 

kesinleşme şerhi ile 07.07.2021 tarihli ve E:2020/571, K:2021/594 sayılı kararına istinaden 

dağılmıştır.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 9771/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

Öğretim üyesi alım ilanı; 
Üniversitemizin belirtilen bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru 
koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuru için 
gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir. 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro 
Unvanı Özel Şartlar Kadro 

Sayısı 

Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu 

Uçak Gövde ve 
Motor Bakım Profesör 

Doçentliğini 
fizikokimya alanında 

almış olmak. Teknoloji 
geliştirme konularında 
çalışmaları bulunmak. 

1 

Profesör kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru dilekçesi için tıklayınız. 
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır.) 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi. 
7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar. 
8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları 

onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü. 
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı. 
 9828/1/1-1 

—— • —— 
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına yapılacak alımla ilgili olarak 08/10/2021 

tarihli ve 31622 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilan satırları aşağıdaki 
gibi düzeltilmiştir. 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro 
Unvanı Özel Şartlar Kadro 

Sayısı 

Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu 

Gastronomi ve 
Mutfak 

Sanatları 

Dr. 
Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Gıda 
Mühendisliği alanında almış 
olmak. Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları ve Gıda 
Teknolojisi alanlarında 
çalışmaları bulunmak. 

1 

 9828/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, Marmara

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ’un Görevlendirilmesi

Hakkında Karar (Karar: 2021/498)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

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

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/9)

–– Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç)

–– Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.c)

YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI

–– Sayıştay Başkanlığının 15/10/2021 Tarihli ve 8 Sayılı 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


