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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

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

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-26.1.c)

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

Teklifi Tebliği (II-26.1)’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek

üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Payları Borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen yeni

pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar

nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

2 Ocak 2019
ÇARŞAMBA
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
(III-48.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-48.1.ç)

MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III-48.1
sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Danışman şirket: Ortaklık ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde ortaklığa proje ge-
liştirme ve kontrol hizmetleri de dahil olmak üzere ortaklık portföyünün geliştirilmesi ve al-
ternatif yatırım imkanlarının araştırılmasına yönelik veya ortaklığa mali, hukuki veya teknik
danışmanlık hizmetleri sunan şirketi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11/A maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettiril-
miştir.

“(8) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklık-
ların sadece altyapı tesislerine ilişkin sahip oldukları üretim lisansı veya benzeri başka imti-
yazlar kapsamında faaliyette bulunmaları halinde, bu ortaklıklar tarafından 5 inci maddenin
ikinci fıkrasında yer alan oranın sağlanması, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan, esas
sözleşmede ortaklık aktif toplamının asgari %75’inin altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşa-
cağının belirtilmesi, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan şartın ve aynı
fıkranın (b) bendinin ilk cümlesinde yer alan %25 oranının sağlanması zorunluluğu aranmaz,
aynı cümlede yer alan %10 oranı ise %35 olarak uygulanır. Bu ortaklıklar için 25 inci maddenin
üçüncü fıkrası uygulanmaz.”

“(9) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklık-
ların paylarının halka arzına/nitelikli yatırımcılara satışına kadar 23 üncü maddenin birinci fık-
rasının (f) bendi uygulanmaz. Anılan yükümlülüğe en geç ortaklık paylarının halka arzı/nitelikli
yatırımcıya satışı öncesinde uyum sağlanması; söz konusu uyumun başvuru kapsamında Kurula
iletilen son dönem finansal tablolarında sağlanamaması halinde, yükümlülüğün yerine getiril-
diğini tevsik eden mali müşavir raporunun halka arz/nitelikli yatırımcıya satış öncesinde Kurula
gönderilmesi zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Portföylerine alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak yapı kullanma
izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması zorunludur. Ancak, mülkiyeti tek başına
ya da başka kişilerle birlikte ortaklığa ait olan otel, alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, ticari
depo, fabrika, ofis binası ve şube gibi yapıların, tamamının veya bölümlerinin yalnızca kira
geliri elde etme amacıyla kullanılması halinde, anılan yapıya ilişkin olarak yapı kullanma iz-
ninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin taşınmazın mevcut durumuna uygun ol-
ması yeterli kabul edilir. Ayrıca, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı
maddesi kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış olması, bu fıkrada yer alan yapı kullanma iz-
ninin alınmış olması şartının yerine getirilmesi için yeterli kabul edilir.”

“ç) Kendi mülkiyetlerindeki arsa ve arazilerin yanı sıra, hasılat paylaşımı veya kat kar-
şılığı arsa satışı sözleşmeleri akdettiği başka kişilere ait arsalar üzerinde, gayrimenkul projesi
geliştirebilirler veya projelere üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilirler. Yapılacak
sözleşme hükümleri çerçevesinde bir veya birden fazla tarafla ortak bir şekilde yürütülecek
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projelerde, ortaklık lehine mülkiyet edinme amacı yok ise ortaklığın sözleşmeden doğan hak-
larının Kurulca uygun görülecek nitelikte bir teminata bağlanmış olması zorunludur. Sözleş-
menin karşı tarafının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların
bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu
şirketler olması halinde bu bentte yer alan teminat şartı uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(3) Aktif toplamının %10’unu aşması halinde ortaklıklar; portföylerinin para ve ser-
maye piyasası araçlarından oluşan kısmının yönetimi için bünyesinde Kurulun lisanslama dü-
zenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam etmek
veya esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak ve Kurulun onayını almak kaydıyla ve imzalana-
cak bir sözleşme kapsamında, portföy yönetim şirketlerinden portföy yönetimi veya yatırım
danışmanlığı hizmeti almak zorundadırlar. Bu durumlarda Kurulun portföy yöneticiliğine ve
yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemelerine uyulması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Ortaklık lehine sözleşmeden doğan alım, önalım ve geri alım haklarının, gayri-
menkul satış vaadi sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi ortaklık lehine haklar
sağlayan sözleşmelerin, rehinli alacakların serbest dereceye ilerleme haklarının ve ortaklığın
kiracı konumunda olduğu kira sözleşmelerinin tapu siciline şerhi zorunludur. Söz konusu yü-
kümlülüğün yerine getirilmesinden ortaklık yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilen-
dirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur. Bu maddede sayılan sözleşmelerin
karşı tarafının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı
ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler
olması halinde bu sözleşmelerin tapu siciline şerhi zorunlu değildir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Belirli gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ya da gayrimenkule dayalı hak-
ların portföye alınması amacıyla sınırlı olarak faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt
dışında kurulu şirketlere doğrudan veya sadece bu amacı gerçekleştirmek üzere yurt dışındaki
şirketlere yatırım yapmak üzere yurt içinde/yurt dışında kurulan özel amaçlı şirketlere,”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-
miştir.

“ı) Portföyde yer alan gayrimenkuller için 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi
kapsamında yapı kayıt belgesi alınması.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül
ettirilmiştir.

“(3) Ortaklıklar, portföylerinde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için aynı
gayrimenkul değerleme kuruluşundan üst üste en fazla üç yıl hizmet alabilirler. Üç yıllık sürenin
dolmasından veya herhangi bir nedenle hizmet alımına ara verilmesinden sonra ortaklığın aynı
gayrimenkul değerleme kuruluşundan tekrar hizmet alabilmesi için en az iki yılın geçmesi zo-
runludur.

(4) Yurt dışındaki gayrimenkullerle ilgili olarak 34 üncü madde kapsamında yapılacak
değerlemelerde, birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz. Ortaklıklar tarafından yurt dışında
gayrimenkul yatırımı yapılmasının planlanması durumunda, portföyüne o yıl içerisinde alına-
bilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak en fazla iki adet
değerleme kuruluşu her bir ülke bazında belirlenir. Ancak, yurt dışında yer alan gayrimenkullere
ilişkin olarak yapılacak değerlemenin, varsa Kurulun muadili olan kurum listesinde yer alan
değerleme kuruluşlarına yaptırılması ve bu hususun konuya ilişkin alınan yönetim kurulu ka-
rarları ile birlikte kamuya açıklanması zorunludur.”

“(5) Ortaklıkların hesap döneminin bitimini takip eden bir ay içerisinde kamuya açık-
lanan yönetim kurulu kararında belirtilen ülkelerden farklı bir ülkede yatırım yapılmasına karar
verilmesi halinde, ilgili ülke düzenlemeleri de göz önünde bulundurularak, gayrimenkulün
portföye dahil edilmesi öncesinde yeni bir yönetim kurulu kararı almak suretiyle hizmet alına-
cak değerleme kuruluşunun belirlenmesi, söz konusu yönetim kurulu kararının derhal kamuya
açıklanarak bir örneğinin Kurula gönderilmesi gerekmektedir.”
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MADDE 9 – Aynı Tebliğin Ek’inde yer alan “Portföy Sınırlamaları/Münhasıran Altyapı
Yatırım ve Hizmetlerinden Oluşan Portföyü İşleten Ortaklıklar” tablosu aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

* Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların
sadece altyapı tesislerine ilişkin sahip oldukları üretim lisansı veya benzeri başka imtiyazlar
kapsamında faaliyette bulunmaları halinde, bu oran aranmaz.

** Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların
sadece altyapı tesislerine ilişkin sahip oldukları üretim lisansı veya benzeri başka imtiyazlar
kapsamında faaliyette bulunmaları halinde, bu oran %35 olarak uygulanır.”

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

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.1.b)

MADDE 1 – 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım

Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Fon toplam değerinin en fazla %20’si Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize

para piyasası işlemlerinden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(4) Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan garantili ve koruma amaçlı fonların

katılma payı satışında, yatırımcılardan yatırımcı bilgi formunun okunup anlaşıldığı ve risklerin

algılandığı bilgisini de içeren yazılı veya elektronik ortamda pay alım talimatları alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 sayılı eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, para piyasası

fonları ve değişken fonlar için vadeli olarak yapılan Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize

para piyasası işlemlerinin oranının bu Tebliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen

oranı aşması halinde, yeni bir işlem yapılmamak kaydıyla, anılan işlemlerin vade sonuna kadar

söz konusu aşım bu Tebliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık olarak değerlen-

dirilmez.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmaz-

lığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa
yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi
avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üze-
rinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez.
Bu Tarife Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçek-
leştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında
dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri
üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar

olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili
olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tav-
zihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge
idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları
ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde
davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avu-
katlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlen-
mesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan da-
vanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar
vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması duru-

munda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat,

Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava de-

ğerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal
avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya her-

hangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle
belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına
hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşme-
lerinde uygulanmaz.
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Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın
reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, da-
vanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar
karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan
sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mah-
kemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı
miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş ol-
ması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye
göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kı-
sımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle
verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı veril-
mesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın

bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hük-
molunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka

davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üze-
rinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak
hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mah-
kemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan

miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kıs-

mına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının

ikinci bölümüne göre hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün

diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı
bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık

ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para
ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu
kadar ki takip miktarı 3.750,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir.
Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata
tam ücret ödenir.
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(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine
hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra nu-
maralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü
kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak
avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin
dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde be-
lirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre
belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

(6) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın icra müdürlüğü aracılı-
ğıyla yerine getirilmesi halinde alacaklı lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün bi-
rinci sırasındaki maktu avukatlık ücretine hükmolunur.

(7) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avu-
katlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı
hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra
dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı
geçemez.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret
MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı

açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret ta-
rifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.

(2) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile mü-
vekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tü-
ketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 13 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yar-

dımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü
mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla
(7 nci maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10 uncu mad-
denin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin birinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hüküm-
leri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
Ceza davalarında ücret
MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açık-

lanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci
kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına
hükmolunan davalarda Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tu-
tarını geçemez.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı mad-
delerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü
kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın
ikinci bölümünün sekinci sırasındaki ücretten az, onikinci sıra numarasındaki ücretten fazla
olamaz.
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(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine mak-
tu avukatlık ücretine hükmedilir.

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para
cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz
üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı
oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücre-
tine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı Tarifenin ikinci kısım bi-
rinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avu-
katlık ücretine hükmedilir.

Danıştayda, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde
ücret

MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla gö-
rülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge
idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar an-
laşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın red-
dine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına
hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine
karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 16 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabulu-

culuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında
bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari
değerlerini oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat
aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabulu-
culuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü
kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki miktarı 6.250,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyet-
lerinde avukatlık ücreti, 750,00 TL maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti;
arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücrettir.

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 750,00 TL
maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille
dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret, (c) bendine göre
ödediği maktu ücret mahsup edilerek, bu Tarifeye göre belirlenir.

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret
MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hü-

kümleri uygulanır.
(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, Tarifenin ikinci kıs-

mının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla
Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Tarifenin üçüncü kısmına göre
nisbi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler
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aleyhine tarifeye göre hesaplanan nisbi ücretin beşte birine hükmedilir. Konusu para ile ölçü-
lemeyen işlerde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen
maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine öngörülen
maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet
ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdür-
lüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Ku-
rulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar
için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.

İş takibinde ücret
MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bu-

lunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi
kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça
yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yar-
dımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife

uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin

1/4’ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 20 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için işin niteliği göz önünde

tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya

dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Seri davalarda ücret
MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava

konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda onbeş dosyaya kadar açılan seri dava-
larda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan
seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, top-
lamda yüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si
oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için
ayrı ayrı tam ücretin %30’u oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şe-
kilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı
mahkemede yapılması gerekir.

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf,

yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin
tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuş-
mazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mah-
kemece Avukatlık Kanunu ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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—— • ——
KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8179 Karar Tarihi: 27/12/2018

Kurul Başkanlığının 26.12.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26.12.2018

tarih ve 12509071-110.01.03-E.23520 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Güven Varlık Yönetim A.Ş.’nin (Şirket) tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye devir olması sebebiyle, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş

ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Şirketin faaliyet izninin iptal edilmesine

karar verilmiştir. 
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ 
ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 kg. Fungal Alfa Amilaz ve 2.500 kg 

Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2. İhale 10.01.2019 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  
4. Nihai teklifler en geç 10.01.2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Satınalma 

Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
Anadolu Bulvarı Macun Mah. No:13/1 Yenimahalle / ANKARA 
Tel : (0312) 397 33 65-66    Faks : (0312) 397 33 71-74 
İhale Hazırlık Şefliği: 1170-1171 
 11843/1-1 

—— • —— 
MISIR NİŞASTASI ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 75.000 kg Mısır Nişastası alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2. İhale 09.01.2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 
3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  
4. Nihai teklifler en geç 09.01.2019 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
Anadolu Bulvarı Macun Mah. No:13/1 Yenimahalle / ANKARA 
Tel : (0312) 397 33 65-66    Faks : (0312) 397 33 71-74 
İhale Hazırlık Şefliği: 1170-1171 
 11844/1-1 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 2 Ocak 2019 – Sayı : 30643 

 

RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
1 - İhalenin Adı: Ruhsatlı Jeotermal Alan İhalesi 
 

Sıra 
No Dosya No Saha Adı 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

1 2018/JA28-132-ŞA 
Edirne-Merkez-

Hasanağa 
345.000 10.350 14/01/2019 10:30 

2 2018/JA29-133-ŞA 
Amasya-Merzifon-

Uzunyazı 
335.000 10.050 05/02/2019 10:30 

3 2018/JA30-134-ŞA 
Edirne-Merkez-

Hıdırağa 
425.000 12.750 05/02/2019 10:30 

 
2 - İhale dokümanlarının görülebileceği/satın alınabileceği yer: İhale dokümanı, idarenin 

adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten (MTA Genel 
Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) 
Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

3 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

4 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili 
maddelerine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması 
şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir 
sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

5 - İhalenin yapılacağı yer: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı 
Salonları. 

6 - İhalenin hangi usulle yapılacağı: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi (Kapalı 
Teklif Usulü)  

7 - İsteklilerde Aranılan Şartlar: İşbu şartnameye konu ruhsatın ihalesine; medeni hakları 
kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili 
faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel 
kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı 
ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir. 

8 - İsteklilerde Aranılan Belgeler: 
Gerçek Kişiler için; 
1 - Nüfus cüzdan sureti,  
2 - Tebligat için; kişi bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgâh adresi beyanı, irtibat için 

telefon ve faks numarası, e-posta adresi, 
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3 - Noterden onaylı imza beyannamesi,  

4 - Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, bu hususta özel yetkiyi havi noter 

tasdikli vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,  

5 - İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir 

sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),  
6 - Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat 

makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,  

7 - Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,  

8 - İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu. 
Tüzel Kişiler için; 

1 - Tüzel kişilik olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  
2 - Tebligat için; tüzel kişilik bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgâh adresi beyanı, 

irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi,  

3 - Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı örnekleri ve 

noter tasdikli imza sirküleri, 
4 - Tüzel kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili 

olduğuna ilişkin noter tasdikli belge ile imza sirküleri,  

5 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. 

fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 
yapabileceği hususunun/8 belirtildiği noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi,  

6 - İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir 

sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından 

imzalanacaktır),  
7 - Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat 

makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,  

8 - Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,  

9 - İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu. 
9 - İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü KDV, vergi, resim, harç, noter 

tescili vb. tüm masraflar istekliye aittir. 

10 - Ruhsat sahası hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi 

niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve 
kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda gelecekte MTA’ya herhangi bir itiraz ve talepte 

bulunulmayacaktır. Ruhsat sahasında izin alınamayan, yasaklı bölgelerin bulunmasından MTA 

sorumlu tutulmayacaktır. 

11 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 11850/1-1 
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DÖNER TİP RULO ELEK SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Döner tip rulo elek 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2018/691620 

Dosya no : 1824552 

1 - İDARENİN :  

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Döner tip rulo elek: 1 adet 

b) Teslim yeri : Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahasıdır. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  

No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 15.01.2019 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 15.01.2019 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
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ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 11583/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF KESİCİ TAKIM VE KESİCİ UÇ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Muhtelif kesici takım ve kesici uç 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2018/693783 

Dosya no : 1821097 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif kesici takım ve kesici uç (182 kalem) 

b) Teslim yeri : TTK Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ambarı / 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
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3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 21.01.2019 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

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

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; grup olan malzemelerde toplamda en düşük, 

diğerlerinde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21.01.2019 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur.  11664/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

 
 11874/1-1 
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Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

 
 11872/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

 
 11871/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

 
 11870/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

 
 11869/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 11877/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 11876/1-1 
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
 11873/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 

 11516/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER
–– Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt

Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ
–– Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.c)
–– Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.ç)
–– Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (III-52.1.b)
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/12/2018 Tarihli ve 8179

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2018 Tarihli ve 2014/1759 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 31/12/2018 tarihli ve 30642 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2019 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, 3. mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığına Ait Tebliğler, 4. mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler ile
Kurul Kararı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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