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YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA YAPILACAK 
HARCAMALAR İÇİN VERİLEN AVANS VE KREDİ 

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/1993 tarihli ve 21549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Si-
lahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar
İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığında yer alan
“İta Amiri” ibaresi “Harcama Yetkilisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, gerçekleştirme işlemlerinin ta-

mamlanması beklenilemeyecek ivedi ve çeşitli giderler için harcama yetkililerinin gösterecek-
leri lüzum üzerine, görevlendirilecek mutemetlere üst sınırları mali yılbaşında Millî Savunma
Bakanı tarafından belirlenecek miktara kadar avans verilebilir ve bu miktarı aşan giderler için
mutemetler adına kredi açtırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili
Bakan” ibaresi “Millî Savunma Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “ita amirinin” ibareleri
“harcama yetkilisinin” olarak ve “saymana” ibareleri “muhasebe birimine” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt içinde her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri
en çok bir ay, adına açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok
üç ay içinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür. Yurt dışına tatbikat veya manevra ama-
cıyla gönderilen gemilere münhasır olmak üzere alınan avanstan harcanan tutarların mahsubu
üç ay içerisinde yapılır. Bu süreyi uzatmaya Millî Savunma Bakanının teklifi üzerine Hazine
ve Maliye Bakanı yetkilidir.

Yurtdışındaki ataşe ve temsilcilerin harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendiril-
meleri halinde, bunlara verilen avanslar ile adlarına açılan kredilerden harcanan tutarlarına iliş-
kin kanıtlayıcı belgelerin avansın verildiği veya kredinin açıldığı yılı izleyen malî yıl sonuna
kadar muhasebe birimine verilerek mahsubunun yapılması zorunludur. Ancak, açılan kredinin
konusunun harp silâh, araç ve gereçleri ile ilgili hizmetlerden olması veya harp silâh, araç ve
gereçlerinin yedek parçaları gibi temini özel üretim yapılmasını gerektiren mal veya malze-
meden olması ve hizmetin veya üretimin tamamlanma süresinin kredinin açıldığı yılı izleyen
malî yıl sonunu aşması halinde ise, harcanan tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ikinci malî
yıl sonuna kadar muhasebe birimine verilerek mahsubunun yapılması gerekir.”

“Bu maddede belirtilen süreler içinde mahsup edilmemesi nedeniyle mutemet üzerinde
kalan avans tutarı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.”

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve
ikinci fıkrasında yer alan “saymanlığa” ibaresi “muhasebe birimine” olarak değiştirilmiştir.
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“Yurtdışındaki harcama yetkilisi mutemetleri adına açılmış olup, verildiği yılın sonunda
mahsup edilmeyen kredi artıkları harcama yetkilisinin onayı alınmak suretiyle ertesi yıla dev-
redilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı bir defaya
mahsus olmak üzere yeni yılda Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili kuruluş bütçesinde açıla-
cak özel bir tertibe ödenek kaydolunur. Ancak, harp silâh, araç ve gereçleri ile ilgili hizmet
alımları ile harp silâh araç ve gereçlerinin yedek parçaları gibi temini özel üretim gerektiren
mal ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak açılan kredilerde devir ve ödenek kayıt işlemi, kredinin
açıldığı yılı izleyen ikinci malî yıl sonuna kadar yapılabilir. Bu suretle yenilenen kredi işlemi
ile ilgili olarak nakit hareketi yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müteahhitlere; onay belgesi, şartname ve sözleşmelerinde yer verilmek ve tahakkuk
eden istihkaklarından aynı oranda mahsup edilmek üzere taahhüt tutarının %50’sine kadar te-
minat karşılığı avans verilebilir. İki yılı aşan inşa ve imalat projelerinde, avansların sözleşme
süresine yayılması ve bir plân dahilinde ödenmesi kaydıyla, bu oran %100’e kadar uygulana-
bilir. Yabancı bir devletin kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası bu
devletin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketlerden ve Türkiye’nin de taraf olduğu ulus-
lararası anlaşmalar çerçevesinde; savunma ihtiyaçlarının teminiyle görevli uluslararası kuru-
luşlardan yapılacak alımlar için; sözleşmelerinde yer alan şartlar dahilinde taahhüt tutarının
%100’üne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir. Bu şekilde verilen avanslar müteahhit
avansları hesabında izlenir. Avans bakiyesinin tamamı son hakedişten mahsup edilir. Müteahhit,
sözleşmede belirtilen şartlara uymadığı takdirde, avans teminatı paraya çevrilerek avans hesabı
kapatılır.

Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri,
müessese ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası hazineye, kamu kurum ve
kuruluşlarına veya Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait olan işletmeler ile şirketlere
verilecek avanslar karşılığında teminat aranmayabilir.”

“NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA-NATO Support and Procurement Agency),
Alman Silahlı Kuvvetleri, Teçhizat, Bilişim Teknolojileri ve Hizmet Desteği Federal Dairesi
(Bundesamt Fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung Der Bundeswehr–BAAINBw)
alımlarına ve benzeri ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında yapılan alımlara ilişkin öde-
melerin mahsubunda ise, 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine kıyasen aranacak kanıtlayıcı
belge olarak hangi belgelerin kullanılacağına ilişkin düzenleme yapmaya Millî Savunma Ba-
kanlığı yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ita ami-
rince” ibaresi “harcama yetkilisince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ma-
liye ve Gümrük Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak, ikinci fıkra-
sında yer alan “saymanlığa” ibaresi “muhasebe birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ma-
liye ve Gümrük Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak, üçüncü fıkra-
sında yer alan “saymanlığa” ibaresi “muhasebe birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye

Bakanı birlikte yürütür.”
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri ve Hazine ve Maliye

Bakanları birlikte yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

FREN GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ

TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/2015/68)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik

(AB/2015/68)’in 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/4/2021” ibaresi

“1/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ

PERFORMANSINA YÖNELİK ŞARTLAR HAKKINDA TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/2015/96)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hak-

kında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)’nin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“MADDE 14 – (1) Kirletici emisyonları ile ilgili 4 üncü maddenin birinci fıkrasından

sapma olarak; imalatçının talebi üzerine, onay kuruluşunun veya onay kuruluşunun tip onay

belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği kuruluşun hizmete girme konusunda ilgili

izinleri vermesi şartıyla, EK V hükümleri uyarınca, esneklik planı kapsamında 97/68/AT Yö-

netmeliğinin 12 nci maddesinde verilen şartlara uygun olan motorlara sahip sınırlı sayıda aracın

piyasaya arzına izin verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

“1/4/2021” ibaresi “1/7/2021” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen-

miştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 28/12/2019 30992
2- 16/4/2020 31101
3- 11/7/2020 31182
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“(3) Türkiye’de üretilen araçlar için Faz V uygulama tarihi açısından da geçerli olmak

üzere, 1/1/2023 tarihi itibariyle 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz

ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında

Yönetmelik (2016/1628/AB) ile (AB)2018/985 ve (AB)2018/986 sayılı tüzükleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK V’inin 1.1.1 maddesinde yer alan “%20’sinden”

ibaresi “%80’inden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK V’inin 1.2.1 maddesinde yer alan “%40’ından”

ibaresi “%80’inden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ FONKSİYONEL GÜVENLİK

GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(AB/2015/208)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönet-

meliği (AB/2015/208)’nin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/4/2021” ibaresi

“1/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“1/4/2021” ibaresi “1/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 16/4/2020 31101
2- 11/7/2020 31182

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 28/12/2019 30992
2- 16/4/2020 31101
3- 11/7/2020 31182
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE
DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/167/2013)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve
Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
(AB/167/2013)’in 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “1/4/2021” iba-
releri “1/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan
“1/4/2021” ibaresi “1/7/2021” şeklinde, aynı maddenin on birinci fıkrasında yer alan
“1/4/2021” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YAPIM VE GENEL GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN
ARAÇLARININ TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/1322/2014)’TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yö-
netmelik (AB/1322/2014)’in geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/4/2021”
ibaresi “1/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2014 29088
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 28/12/2016 29932 (Mükerrer)
2- 28/12/2019 30992
3- 16/4/2020 31101
4- 11/7/2020 31182

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2016 29932 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 28/12/2019 30992
2- 16/4/2020 31101
3- 11/7/2020 31182
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ 

YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME 
İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında

kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini
müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak mesafeli olsun olmasın bir bilişim
veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli
olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Uzaktan kimlik tespiti yöntemi, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ve bu Kanunlarla ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler saklı kalmak
kaydıyla uygulanır.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanu-

nunun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 93 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Açık rıza: Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlanan açık rızayı,
b) Banka: Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
c) Beyaz ışık: Gün ışığı gibi görünürde renksiz olan ışığı,
ç) BSEBY: 15/3/2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği,
d) Güvenlik ögeleri: Kimlik belgesinde yer alan giyoş, gökkuşağı baskı, optik değişken

mürekkep, gizli görüntü, hologram ve mikro yazıyı,
e) Kimlik belgesi: 3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinde tanımlanan kimlik kartını,
f) Kimlik Paylaşımı Sistemi: 20/8/2020 tarihli ve 2837 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla

yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde tanımlanan Kimlik Paylaşımı
Sistemini,

g) Kişi: Uzaktan kimlik tespiti yapılacak gerçek kişiyi veya gerçek kişi taciri,
ğ) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
h) MRZ: Optik karakter okuma yöntemlerini kullanarak makine okuması için biçim-

lendirilmiş, zorunlu ve isteğe bağlı verileri kapsayan, kimlik belgesi üzerinde yer alan sabit
boyutlu alanı,

ı) Müşteri temsilcisi: Kişinin uzaktan kimlik tespitini yapacak banka personelini,
i) SMS OTP: BSEBY’de tanımlanan SMS OTP’yi,
j) Yakın alan iletişimi: Elektronik cihazların güvenilir, temassız işlem yapabilmesini ve

sayısal içeriğe ve/veya elektronik cihazlara erişimini mümkün kılan, veri okuma ve yazmakta
kullanılan kısa menzilli kablosuz teknolojiyi, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Kimlik Tespiti Sürecine İlişkin Şartlar

Süreç başlatılmadan önce uyulması gereken genel ilkeler

MADDE 4 – (1) Uzaktan kimlik tespiti, müşteri temsilcisi ile kişinin; fiziksel olarak

aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle

iletişim kurması ile yapılır.

(2) Uzaktan kimlik tespiti yöntemi bu Yönetmelikte belirtilen şartlar dâhilinde uygula-

nır. Uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespiti yöntemine benzer ve asgari seviyede

risk ihtiva edecek şekilde tasarlanır.

(3) Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak görüntülü görüşme yönteminde olası tekno-

lojik, operasyonel ve benzeri riskler dikkate alınarak yeterli seviyede güvenlik önlemleri alı-

nır.

(4) Uzaktan kimlik tespiti işlemi, kritik bir işlem olarak değerlendirilir ve işlemin bilgi

teknolojileri veya müşteri temsilcisi tarafından tek başına başlatılması, onaylanması ve tamam-

lanmasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanır ve işletilir. Sürecin kişi tarafından başlatılması,

bilgi teknolojileri tarafından uygulanan kontroller ile devam ettirilmesi ve müşteri temsilcisi

tarafından yapılacak onaylama ve ek kontroller ile tamamlanması sağlanır. Müşteri temsilcisi

tarafından yapılan kontrollerde işlemin riskli bulunması halinde işlem ikinci bir onaya gönde-

rilir veya sonlandırılır.

(5) Uzaktan kimlik tespitine ilişkin kullanılacak süreçler ve sistemler, BSEBY’nin

29 uncu maddesinin onuncu fıkrası kapsamında kritik bilgi sistemleri olarak değerlendirilir.

(6) Kimlik tespiti sırasında kullanılacak belgelere, bu belgelerde var olan doğrulanabilir

özelliklere ve doğrulamanın yapılması sırasında kullanılacak kriterlere ilişkin detaylı dokü-

manlar oluşturulur.

(7) Bankanın belirlediği uzaktan kimlik tespiti sürecinin uygulanmasından önce, süreç

dokümanları oluşturulur ve sürecin etkinliği test edilerek sonuçları yazılı hale getirilir. Test so-

nuçlarının başarılı bulunmaması durumunda süreçte gerekli güncellemeler yapılır ve sürecin

etkinliği ve yeterliliği sağlanmadıkça süreç uygulanmaz.

(8) Uzaktan kimlik tespiti süreci yılda en az iki defa gözden geçirilir. Güvenlik ihlalle-

rinin tespit edilmesi veya gerçekleşmesi, ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, bankanın muh-

temel dolandırıcılık veya sahtecilik teşkil edebilecek eylemlerden haberdar olması ve kullanılan

uzaktan kimlik tespiti yöntemine ilişkin zayıflıkların ortaya çıkması gibi durumlarda teknolojik

gelişmeler ve uygulamada kazanılan deneyimler dikkate alınarak sürecin ayrıca gözden geçi-

rilmesi sağlanır ve gerekli güncellemeler yapılır.

Uzaktan kimlik tespitini yapacak müşteri temsilcisi ve çalışma ortamı

MADDE 5 – (1) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşaması, bu konuda eği-

tim almış müşteri temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.

(2) Müşteri temsilcisinin, kimlik tespitinde kullanılabilecek belgelerin özelliklerini ve

bu belgeler için uygulanan geçerli doğrulama yöntemlerini öğrenmesi ve dolandırıcılık veya

sahtecilik teşkil edebilecek eylemlere, bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yü-

kümlülüklere ilişkin bilgi sahibi olması sağlanır.
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(3) Müşteri temsilcisinin, uzaktan kimlik tespiti sürecine ilişkin yılda en az bir defa ve

her bir güncelleme sonrasında kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak üzere eğitim

alması sağlanır.

(4) Müşteri temsilcisinin, kişinin banka müşterisi olma veya bankacılık hizmetlerinden

yararlanma isteğini kendi iradesiyle bankadan talep ettiğine dair karar verebilmesi konusunda

eğitim alması sağlanır. 

(5) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde müşteri temsilcisinin, yaşanılabilecek güvenlik za-

fiyetlerinin ya da suistimallerin engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığı, erişimi sı-

nırlandırılmış ayrı alanlarda çalışması sağlanır.

(6) Kişiye güven vermesi açısından müşteri temsilcisinin banka adına çalıştığını yan-

sıtacak şekilde uygun bir ortam oluşturulması veya yöntemler kullanılması sağlanır.

(7) Engelli kişilere hizmet verebilmek amacıyla en az bir müşteri temsilcisine gerekli

eğitimlerin verilmesi sağlanır.

Sürecin başlatılması ile uyulması gereken genel ilkeler

MADDE 6 – (1) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce

kişinin başvurusu uzaktan kimlik tespiti sürecinin işletildiği banka uygulaması üzerinden elektronik

ortamda doldurulan bir form ile alınır, alınan veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlen-

dirmesi gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi sonucunda gerekiyorsa görüntülü görüşme

başlatılmadan süreç sonlandırılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespiti sürecinde, kişinin

uzaktan kimlik tespitinin yapılması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik

verisi kullanılabilir ve kişinin buna dair açık rızası elektronik ortamda kayıt altına alınır. 

(3) Müşteri temsilcisine uzaktan kimlik tespiti işlemleri atanırken belirli bir kişinin be-

lirli bir müşteri temsilcisine atanması gibi önceden tahmin edilebilir durumlardan kaynaklı su-

istimal olasılığını azaltmak için gerekli mekanizmalar tesis edilir.

(4) Kişi ile yapılacak görüntülü görüşmeden önce müşteri temsilcisinin soracağı asgari

sorular belirlenir ve sorulan soruların sırası ve/veya türü değişkenlik arz eder.

(5) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşaması gerçek zamanlı ve kesintisiz

şekilde yapılır. Müşteri temsilcisi ile kişi arasındaki görsel-işitsel iletişimin bütünlüğünün ve

gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanır. Bu amaçla, yapılan görüntülü görüşme uçtan uca

güvenli iletişim ile gerçekleştirilir.

(6) Gerçekleşen iletişimin görüntü ve ses kalitesinin, bu Yönetmelikte yer alan hüküm-

ler ve kontroller çerçevesinde şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kı-

sıtlamaya imkân vermeyecek şekilde tüm görüşme esnasında yeterli seviyede olması sağlanır.

Görüntü kalitesi, sunulan belgeyi beyaz ışık altında görsel olarak doğrulayabilmeye ve sunulan

belgenin yıpranmamış ya da tahrif edilmemiş olduğunu kontrol edebilmeye yönelik güvenlik

ögelerinin incelenmesine olanak tanır. 

(7) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kişiye yalnızca yapılan kimlik tespiti işlemi için

geçerli, merkezi olarak üretilen SMS OTP iletilir. İletilen SMS OTP’nin kişi tarafından çevrim

içi olarak uygulama ara yüzü üzerinden geri gönderilmesi sağlanır. Sistemde bu SMS OTP’nin

başarılı şekilde onaylanması durumunda kişinin cep telefonu numarası doğrulanmış olur.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                   1 Nisan 2021 – Sayı : 31441



Kullanılabilecek kimlik belgesi ve doğrulanması
MADDE 7 – (1) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde beyaz ışık altında görsel olarak ayırt

edilebilen güvenlik ögelerine, fotoğraf ve imzaya sahip olan kimlik belgesi kullanılır.
(2) Yakın alan iletişimi kullanılarak kimlik belgesinin yongası üzerinde yer alan kimlik

bilgilerinin doğrulanması, kimlik belgesinden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için gereken
eşleşmenin sağlandığı anlamına gelir. Söz konusu doğrulama;

a) Kullanılan kimlik belgesinin, belgeyi çıkaran yetkili makam tarafından verildiği ve
belgenin temassız yongası üzerindeki bilgilerin değiştirilmediği,

b) Kimlik belgesinin temassız yongası üzerindeki anahtarların kopyalanarak oluşturul-
madığı,

kontrol edilerek yapılır.
(3) Yakın alan iletişimi kullanılarak ikinci fıkrada geçen doğrulamanın herhangi bir ne-

denle yapılamaması halinde kimlik belgesinin sahip olduğu birinci fıkrada ifade edilen görsel
güvenlik unsurlarından en az dört adedinin şekil ve içerik bakımından doğrulanması sağlanır.
Sadece görsel güvenlik unsurlarının doğrulanması hallerinde banka ilave olarak kişi ile sürekli
iş ilişkisi tesisi öncesinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uy-
gulandığı bir başka bankadaki kişinin kendi hesabından yapılmasını zorunlu tutar.

(4) Görsel kimlik tespiti esnasında kişinin, kimlik belgesini kameranın önünde yatay
veya dikey olarak eğmesi ve müşteri temsilcisinin vereceği talimata göre ilave hareketler yap-
ması sağlanır. Bu amaçla kişiden, kimlik belgesinin güvenlikle ilgili kısımlarından sistem ta-
rafından değişken ve rastgele şekilde belirlenen kısımlarına parmağını koyması istenir.

(5) Müşteri temsilcisi, görüntülü görüşme sürecinde kişiyi ve kişi tarafından sunulan
kimlik belgesinin ön ve arka yüzü ile birlikte belgenin üzerindeki bilgileri gösteren fotoğraflar
ve/veya ekran görüntüleri oluşturur.

(6) Müşteri temsilcisi, kişinin hareketlerinden alınan, kesilen ve büyütülen tekil gör-
selleri kullanarak, beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen tüm güvenlik ögeleri ile bir-
likte kimlik belgesinin doğru açıyla tam olarak kapsandığından ve kimlik belgesinin üzerindeki
kısımlar arasındaki geçiş noktalarında tahrifatı ve sahteliği gösteren hiçbir yapaylık bulunma-
dığından emin olur.

(7) Sunulan kimlik belgesinde bulunan veri ve bilgilerin geçerliliği ve gerçekliğine iliş-
kin doğrulama, uzaktan kimlik tespiti sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda
asgari olarak;

a) Kimlik belgesinde bulunması gereken karakterlerin yazı tipi, düzeni, sayısı, büyük-
lüğü, aralığı ve tipografisi gibi belgeyi çıkaran yetkili makamca tanımlanan özelliklere sahip
olduğu,

b) Kimlik belgesinin zarar görmemiş, tahrif edilmemiş, değiştirilmemiş ve özellikle
üzerine sonradan fotoğraf yapıştırılmamış olduğu,

c) Kimlik belgesi geçerlilik süresinin söz konusu kimlik belgesinin sahip olduğu stan-
dartlara aykırı olmadığı,

ç) Kimlik belgesinin MRZ’sinde yer alan bilgiler ile kimlik belgesine ait bilgilerin uyuş-
tuğu,

d) Kişiye ilişkin kimlik belgesinde yer alan bilgilerin banka tarafından bilinen, Kimlik
Paylaşımı Sisteminden alınan ve varsa kimlik tespiti yapmak amacıyla bankanın erişimine açık
olan diğer bilgiler ile eşleştiği,

1 Nisan 2021 – Sayı : 31441                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



e) Kimlik belgesinde yer alan seri numarasının görüntülü görüşme sırasında kimlik bel-
gesi üzerinden kişiye okutulması suretiyle seri numarası,

doğrulanır.
Kimliği tespit edilecek kişinin doğrulanması
MADDE 8 – (1) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında kişinin can-

lılığını tespit edici yöntemler kullanılır. Banka sahte yüz teknolojisine dair riskleri önlemeye
yönelik ilave tedbirler alır. 

(2) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kişinin yüzü ile kimlik belgesinden yakın alan ile-
tişimi kullanılarak alınabilmesi halinde temassız yongadaki fotoğrafın, alınamaması halinde
ise kimlik belgesi üzerinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırması yapılır.

(3) Müşteri temsilcisi, kullanılan kimlik belgesindeki fotoğrafın ve kişisel bilgilerin
kişi ile uyuştuğundan emin olur. 

(4) Müşteri temsilcisi, kimlik tespiti sürecinde kişi ile kuracağı diyalog ve yapacağı
gözlemler neticesinde kimlik belgesindeki bilgilerin, görüşme esnasında kişi tarafından sağla-
nan bilgilerin ve belirtilen niyetin inandırıcı ve yeterli olduğuna kanaat getirir. Bu kapsamda
kimlik avına, sosyal mühendisliğe, başka bir tarafın zorlamasıyla baskı altında gerçekleşen ha-
reketlere ve benzeri dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin riskler göz önünde bulundurulur.

(5) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasının sonunda kişinin verilecek
bankacılık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi ve banka müşterisi olacağını kabul ettiğine
ilişkin sözlü onay alınması ile süreç tamamlanmış olur.

Görüntülü görüşmede sürecin sonlandırılması
MADDE 9 – (1) Zayıf ışık koşulları, düşük görüntü kalitesi ya da iletimi ve benzeri

durumlar nedeniyle bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde görsel doğrulama yapılmasının ve/veya
kişi ile sözlü iletişim kurmanın mümkün olmadığı hallerde uzaktan kimlik tespitinin görüntülü
görüşme aşaması sonlandırılır. Süreçte başkaca bir tutarsızlık veya belirsizlik bulunması du-
rumunda da bu hüküm uygulanır.

(2) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında kişi tarafından sunulan
belgenin geçerliliği hususunda ya da dolandırıcılık veya sahtecilik teşkil edebilecek eylemler-
den şüphe edilmesi durumunda, uzaktan kimlik tespiti süreci sonlandırılır. 

Verilerin kaydedilmesi ve saklanması
MADDE 10 – (1) Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamı, sürecin tüm adımlarını içe-

recek ve denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alınır ve saklanır. Bilgi ve belge
saklama gerekliliklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Uzaktan kimlik tespitinde sorumluluk
MADDE 11 – (1) Uzaktan kimlik tespiti için kullanılan çözümlerin kişiyi yanlış tespit

riskini en aza indirecek şekilde kullanılmasını sağlamak bankanın sorumluluğundadır. Banka
uzaktan kimlik tespiti ile kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izler. Bu kişilerce
yapılan işlemin türüne ve tutarına bağlı olarak ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulanır.
Kişilere ya da üçüncü bir tarafa yükümlülük doğuran işlemlerde itiraz halinde ispat yükümlü-
lüğü bankadadır.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan şartlar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin yapılması ha-
linde BSEBY’nin kimlik doğrulamaya ilişkin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının gerekleri
yerine getirilmiş sayılır.
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(3) Bankanın BSEBY’de ve bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uyum durumunun,
şikâyetler ile sahtecilik veya dolandırıcılık teşkil edebilecek eylemlerin değerlendirilmesi ne-
ticesinde ve gerekli görülen diğer hallerde uzaktan kimlik tespiti kullanımını kısıtlamaya veya
durdurmaya Kurul yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulması

Kimlik tespitini müteakip sözleşme ilişkisinin kurulması
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan şartlar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin

yapılmasını ya da şubeler aracılığıyla müşteri kimliğinin yüz yüze tespit edilmesini müteakiben,
BSEBY’de düzenlenen internet bankacılığı ya da mobil bankacılık dağıtım kanallarından her-
hangi biri kullanıma açık olan müşterilerce gerçekleştirilmek istenen işlemlere yönelik sözleş-
me ilişkisinin mesafeli olarak kurulması durumunda, müşterinin sözleşmeyi kuran irade beya-
nının BSEBY’nin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak gerçekleştirilmiş bir kim-
lik doğrulama sonrasında söz konusu dağıtım kanalları üzerinden alınması şarttır. 

(2) Bu Yönetmelikte yer alan şartlar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin yapılmasını ya
da şubeler aracılığıyla müşteri kimliğinin yüz yüze tespit edilmesini müteakiben, mesafeli olsun
olmasın, müşterilerce gerçekleştirilmek istenen işlemlere yönelik olarak bir bilişim veya ha-
berleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek nitelikte bir sözleşme ilişkisi kurulabil-
mesi için;

a) Söz konusu sözleşmenin bütün şartlarının, müşterinin okuyabileceği şekilde internet
bankacılığı ya da mobil bankacılık dağıtım kanalları üzerinden müşteriye iletilmesi,

b) (a) bendine göre müşteriye iletilen sözleşme ve bu sözleşme ile birlikte müşterinin
sözleşmeyi kuran irade beyanının, BSEBY’nin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 39 uncu
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen müşteriye özgü şifreleme gizli anahtarı ile imzalanarak
bankaya iletilmesi,

c) (a) bendine göre iletilen sözleşmede müşteriye sözleşme içeriği olarak hangi bilgiler
gösterilmiş ise (b) bendine göre müşteri tarafından yalnızca o bilgilerin imzalanmasının sağ-
lanması,

şarttır.
(3) Müşteriye sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak banka ile müşteri ara-

sındaki ilişkileri düzenleyen ve resmi şekle veya özel bir merasime tabi olmayan her türlü söz-
leşmenin;

a) İkinci fıkraya uygun olarak elektronik ortamda kurulması ya da
b) Müşterinin sözleşmeyi kuran irade beyanının uzaktan kimlik tespitinin görüntülü

görüşme aşamasında kimlik tespitini müteakip alınması suretiyle mesafeli olarak kurulması, 
hallerinde, bu sözleşmeler için yazılı şekil şartı gerçekleşmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.

1 Nisan 2021 – Sayı : 31441                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“d) Lisans sahipleri, başvuru formunda beyan edilen temsil ve ilzama yetkili kişilerin

değişmesi halinde, yeni belirlenen yetkili kişileri gösterir sicil tasdiknamesinin ve/veya veka-

letnamenin aslı veya onaylı suretini Kuruma on gün içinde sunar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 1 inci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“1- Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden

önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

2- Tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişilere

ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/11/2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve sicil tasdiknamesini veya

vekâletnameyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Anlaşma kapsamında bulunan üretim tesislerine ait üretim lisansı ve tüzel kişilik

adına anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait sicil tasdiknamesi veya vekâletname,” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Anlaşma kapsamında bulunan yan hizmet birimine ait yan hizmet birimi ve tüzel

kişilik adına anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait sicil tasdiknamesi veya vekâletname.” 
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MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK 

ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2017 tarihli ve 30065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr

veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına

İlişkin Yarışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“a) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere veya vekâlet verilen kişi/kişilere ait sicil

tasdiknamesi veya vekâletname,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/11/2017 30252

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/1/2018 30299

2- 27/1/2021 31377

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/5/2017 30065

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/8/2019 30867
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 25/1/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı
kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile
ilgili usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” ibaresi
“Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (d) ve (ğ)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Başkanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığını,”
“ç) Elektronik tebligat: Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri kapsamında 7201 sayılı

Tebligat Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan teknik altyapısı üzerinden muhatapların elektronik
adreslerine tebliğ edilmesini,

d) Elektronik tebligat adresi: Ticaret Bakanlığı ve Bakanlığın görev alanı kapsamında
olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin işlemlerinde kullanılmak üzere Hazine ve Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçek ve tüzel kişilere verilen tebliğe elverişli elektronik
ortamı,”

“ğ) İdare: Muhataplara 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre tebliğ edilecek evrakı düzenleyen birimi,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Ba-
kanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Ba-
kanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7201 sayılı
Tebligat Kanununda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda”
ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı”
ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/1/2018 30312
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Ticaret Bakanlığından: 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/10) 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama

A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00

gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe

yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belir-

lenmesidir.

Dayanak

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

ç) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

f) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,

g) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

ğ) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

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

ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

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

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün, 8408.90.41.90.00 GTİP altında yer alan  “di-

ğerleri (sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlardan (dizel veya yarı dizel) gücü

15kW’ı geçmeyenler)” dır.

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

(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak

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

desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Anadolu
Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi
uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Teb-
liğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Damping iddiası
MADDE 6 – (1) ÇHC için normal değerin tespitinde, oluşturulmuş normal değer kul-

lanılmıştır. Bu kapsamda, soruşturma konusu ürün için normal değer Türkiye’de benzer malın
1/7/2019-30/6/2020 dönemine ait birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ve fi-
nansman gideri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuş ve söz konusu değerin fabrika
çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç fiyatının tespitinde 1/7/2019-30/6/2020 dönemine ait TÜİK verileri kullanı-
larak, soruşturma konusu ürünün ÇHC’den gerçekleşen ithalatının CIF ağırlıklı ortalama birim
ithalat fiyatı esas alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri dü-
şülerek anılan fiyatın fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç
fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında
karşılaştırılmış olup ÇHC menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin
28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar iddiası incelenmiştir. 
(2) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı 1/1/2017-30/6/2020 döneminde hem

mutlak hem de nispi olarak önemli seviyede artış göstermiştir.
(3) 1/7/2019-30/6/2020 döneminde soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın

birim fiyatının yerli üretim dalının yurt içi birim satış fiyatını kırdığı ve baskıladığı tespit edil-
miştir.

(4) Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kul-
lanılarak yapılan değerlendirmede, yerli üretim dalının üretim, pazar payı, yurt içi satışlardan
ürün kârı, kapasite kullanım oranı ve direk işçi sayısı gibi temel ekonomik göstergelerinin ve
bütün faaliyetlerine ilişkin bilanço aktif toplamı, öz sermaye, yenileme yatırımları gibi göster-
gelerinin 1/7/2019-30/6/2020 döneminde 2017 temel yılına göre kötüleştiği; yurt içi satışlardan
ürün kârının 1/1/2018-30/6/2020 döneminde; ürün nakit akışı ile bütün faaliyetlerine ilişkin
yatırımların geri dönüş oranı göstergelerinin ise 1/1/2017-30/6/2020 döneminin tamamında
negatif bir seyir izlediği ve bu dönemde yerli üretim dalının maliyetlerinde meydana gelen
artışı yurt içi satış fiyatlarına aynı oranda yansıtamadığı tespit edilmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-
narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ÇHC menşeli ithalatın yerli üre-
tim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

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

yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değer-
lendirme Kurulunun kararı ile ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak Yönet-
meliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 
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Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

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

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

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

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen
üretici/ihracatçılara, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile başvuruda be-
lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına soruştur-
manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

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

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

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

fından yürütülür.
Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 75 00
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

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

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

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

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

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

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

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

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

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplama süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildi-
rimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

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

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

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

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

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

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 14 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince

geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2820 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2822 
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İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2825 

—— • —— 
İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2817 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KALEM ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Pamukkale Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ihtiyacı 2 kalem çöp 

konteyneri, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine 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 evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle 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, şartname bedelini (130.-TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve 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 teknik şartname belgesi 

ve 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, 12.04.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 2878/1-1 
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TİCARET FONKSİYONLU İNŞAAT YAPTIRMAK SURETİYLE, (29) YIL SÜRELİ 
YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda nitelikleri 

belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif 
usulü ile (artırma ihalesi) “TİCARET” fonksiyonlu İnşaat yaptırmak suretiyle, (29) Yıl süreli 
Yapım Karşılığı Kira ihalesine çıkarılmıştır. 

İLİ  : Ankara 
İLÇESİ  : Altındağ 
MAHALLESİ  : Yenituran 
CİNSİ  : Arsa  
ADA NO  : 9338 
PARSEL NO  : 10 – 15 
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)  : (363 m2 + 1238 m2 ) = 1601 m2 
TOPLAM İNŞ. ALANI  : 10.673 m2 
TAHMİN EDİLEN BEDEL  : 21.275.517,00 TL.  
GEÇİCİ TEMİNAT  :      638.266,00 TL. 
İHALE GÜNÜ  : 13.04.2021 
İHALE SAATİ  : 14:30 
VAKIFLAR MECLİSİ KARARI  : 28.01.2019 tarihli ve 15/21 sayılı kararı 
A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazların Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 28.01.2019 tarihli ve 15/21 sayılı Vakıflar Meclisi Kararına 
istinaden Asgari olarak istenilen; 

1) İşin süresinin 3 (Üç) yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam (29) yıl olarak 
belirlenmesi, 

2) Kira ödemesinin yer teslimi tarihinden itibaren başlamak üzere; 
a- 1. (Birinci) yıl aylık kirasının; 3.500,00 TL. (Üçbinbeşyüz Türklirası) olması, 
b- 2 ve 3. Yıllar aylık kira bedellerinin; her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE 

oranında artırılarak (Bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık) ortalamalara göre 
değişim (%) oranı esas alınarak) belirlenmesi, 

c- İşletme süresi başlangıcı olan 4. Yılın aylık kirasının 35.000,00 TL. (Otuzbeşbin 
Türklirası) + önceki 3 yılın TÜFE oranında artırılarak (İşletme süresi önceki kira bedelinin, geçen 
her yıl için bir önceki yılın kira bedellerinin TÜFE (Oniki aylık) ortalamalara göre değişim (%) 
oranı esas alınarak) belirlenmesi, 

d- 5. Yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar aylık kirasının, her yıl yıllık 
TÜFE oranında artırılarak (Bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık) ortalamalara göre 
değişim (%) oranı esas alınarak) belirlenmesi, 

3) İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun her hangi bir projeye dayanıp dayanmadığına 
bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka her hangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz 
raporunda kira bedellerinin tesbitinde kullanılan “İnşaat Alanı, Brüt Alan, Net Alan, Emsale Dahil 
Alan, Kiralanabilir Alan, Gelir Getirici Alan, Ticari Alan, Oda Sayısı, Yatak Sayısı, Öğrenci Sayısı, 
Koltuk Sayısı, Araç Sayısı, Satılan……sayısı/miktarı vb.” parametre(ler)de, öncelikle İdare daha 
sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması 
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halinde, sözleşmeye esas kira bedelleri ilgili parametre(ler)deki artış oranında artırılması; ilgili 
parametre(ler)de zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye 
esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu parametre(ler)deki azalma, 
toplam parametre sayısının/miktarının % 25’i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, 
tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi, (Bu durumda İdare, bu iş 
için alınmış tüm teminatlar ile aylık kira bedellerini yükleniciye iade eder. Yüklenici İdareden 
başkaca bir hak veya menfaat talebinde bulunamaz.) 

4) Yer Teslim Tarihinden itibaren, ilk 1 (Bir) yıl içerisinde taşınmazın imar durumuna 
aykırı olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan 
onaylatılması, yapı ruhsatının alınması ve takip eden 2 (İki) yıl içerisinde inşaatın yapılması 
(Toplam: 3 Yıl) ve binanın işletmeye açılması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir 
getirici her hangi bir amaçla kullanılmaması, 

5) Yüklenicinin sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle 
taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan 
imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir 
kaydedilmesi,  

6) Yapılacak yapım karşılığı kiralama işi ile ilgili olarak resmi ve/veya özel kurum ve 
kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması – Yer Teslim 
Tarihinden sözleşme süresi sonunda İdareye geri teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün 
(Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması – yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, 
İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek 
karşılanması ve söz konusu iş – işlemlerle ilgili olarak İdareden her hangi bir hak talebinde 
bulunulmaması, 

7) Taşınmazlar üzerinde her hangi bir tecavüz durumunun tesbiti ve bu durumun ruhsat 
almaya engel teşkil etmesi durumunda; Yüklenici tarafından tecavüzün ortadan kaldırılması, 
kaldırılmaması halinde taşınmazların ruhsata uygun hale getirilmesi için gerekli iş ve işlemlerde 
bulunması, bu iş ve işlemler için İdareden hiçbir suretle bedel, ücret vb. bir hak talebinde 
bulunulmaması, 

8) Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

9) 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre (Önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda) 
kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde % 40’a kadar olan kısmının bedelsiz terk 
edilmesi, terk oranının % 40’ın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi 
değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 
şartlarıyla, imar planı doğrultusunda Ticaret Fonksiyonunda kullanılmak üzere Toplam (29) yıl 
süreyle Yapım Karşılığı Kira İhalesine çıkarılmıştır. 

B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Meşrutiyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 133, 
Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  

C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 - 
16.30 saatleri arasında; Meşrutiyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 133, Bakanlıklar/ANKARA 
adresinde bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde 
görebilirler ve ayrıca ücretsiz olarak temin edebilirler.  
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D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için “DIŞ ZARF” içerisinde bulunması gerekli 
evraklar: 

1) İhale şartnamesinde belirtilen Ek-8’deki örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif 
mektubunu koyacakları “İÇ ZARF” 

2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, (Ek-1) 
3) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi, 
4) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
5) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi, 
6) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz aslı (Ek-2) 
7) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Ek-3) 
8) İlgili Bankadan alınacak banka referans mektubu, (Tahmin edilen bedelin % 20’si) 

kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi gösterir banka referans mektubu) (Ek-4) 
9) Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere (B) Grubu Müteahhitlik karnesi 

veya İş deneyim belgesi veya yapı kullanma izin belgesi veya İş bitirme belgesi aslı veya noter 
tasdikli belgesi 

10) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 
belge, 

11) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu 
Yoktur Belgesi, 

12) Alt yüklenici çalıştırılması halinde, bu hususla ilgili Alt Yüklenici Taahhütnamesi, 
(Ek-5) 

13) Ekli Örneğe uygun, İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge, (Ek-6) 
14) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesi, (Ek-7) 
15) Terör örgütlerine iltisakı – irtibatı olmadığına dair noter tasdikli taahhütname, (Ek-11) 
16) Teknik personel taahhütnamesi, (Ek-12) 
17) “İÇ ZARF” ve içerisinde bulunması gereken (Ek-8) teklif mektubunu, “DIŞ ZARF” 

içine koyarak 13.04.2021 Salı günü saat 14.00’e kadar Atatürk Bulvarı No: 133 Bakanlıklar-
Çankaya/ANKARA’ da bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İhale Komisyonu 
Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

18) Teklifler belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Ankara 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

19) İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, 
resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

20) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ıncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış 
olsa bile, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminat irat kaydedilir..  

21) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

22) Bu işe ait ihale ilan bedelleri ile ihale karar pulu bedeli, ihale üzerinde kalan gerçek 
veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce def'aten tahsil edilecektir. 

23) İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 
DUYURULUR 
 2509/1-1 
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YANGIN İHBAR SİSTEMİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kapadokya Havalimanı 

Müdürlüğünden:  
Yangın İhbar Sistemi Alımı İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine Göre Açık 

İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhale Dosya Numarası : 2021/178305 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Tuzköy Mah. Gülşehir/NEVŞEHİR  
b) Telefon ve faks numarası : 0 384 421 4455 - 0 384 421 4451 
c) İhale dokümanının  
   görülebileceği adres : DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Gülşehir/ 

NEVŞEHİR 
ç) Elektronik Posta adresi  : huseyinkursat.tatli@dhmi.gov.tr 
2 - İhale konusu işin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı-Yangın İhbar Sistemi 1 (bir) adet (Montaj ve 

Entegrasyonu dahil) 
b) Yapılacağı yer : DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Gülşehir/ 

NEVŞEHİR 
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. 
ç) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 60 (altmış) 

takvim günüdür.  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Gülşehir/ 

NEVŞEHİR 
b) Tarihi ve saati : 03.05.2021 Pazartesi günü saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu, geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ise Mali İşler Şefliğinin veznesine ya 
da gösterdiği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 
standart forma uygun belge, 

ğ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde, Yangın 

İhbar Sistemi Kurulumu ya da bu sisteme ait parça satışı yapılması İş deneyim belgesi olarak 
kabul edilecektir 

(1) Teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 
sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştiren ihale konusu iş veya benzer 
işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belge, 

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk 
ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belge, 

(2) Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya 
son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de 
sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 
İstekliler, son beş (5) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında, kesin kabul 

işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini 
sunacaktır. Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. 
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 
iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 
şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 
diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması 
durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu 
kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş 
deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul 
edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve diğer ortaklardan 
her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan 
kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur. 

Sistemler için özel imalat süreci gerekmemektedir. 
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4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından, istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı 

Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu ihalede ‘‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde Yangın İhbar Sistemi 

Kurulumu ya da bu sisteme ait parça satışı yapılması’’ benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal 

Şefliği adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında bu adresten satın 
alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim 
fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle iş kaleminin miktarı ile iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 
tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 

 2751/1-1 
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KAYNAKÇI VE DÖKÜMCÜ ELBİSESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK ihtiyacı olarak kaynakçı ve dökümcü elbisesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt no :     2021/185346 
1 - İdarenin :  
a) Adresi  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak 

No: 2   67090/ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks 
numarası  

: Tel: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu malın : Kaynakçı ve Dökümcü Elbisesi Temini  

a) Niteliği, Türü ve 
Miktarı  

: Koruyucu İş Elbisesi 234 takım 
Dökümcüler İçin Koruyucu Elbise 16 takım  

b) Teslim Yeri  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
Bülent Ecevit Caddesindeki Türkiye Taş Kömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün de 
teslim edilecektir  

3 - İhalenin :  
a) Yapılacağı Yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati  : 21.04.2021 Çarşamba günü Saat 15.00 
c) Dosya No  2131200 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile 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, ilgisine 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) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 



1 Nisan 2021 – Sayı : 31441 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  
4.2.1. Teknik şartnamede istenen belgeler 
Firmalar bir takım numune ve elbise kumaşı özelliklerini gösterir onaylı test sertifikası 

vereceklerdir. Ayrıca ürünlere ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip inceleme 
sertifikası ve MSDS verilecektir. 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İstekliler her iki kalemede ayrı ayrı teklif verecek, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat 

değerlendirmesi iki kalem toplamında en düşük fiyata göre yapılacaktır.. 
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 Bahçelievler/ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 21.04.2021 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire 
Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090 ZONGULDAK adresine 
verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 
idaremiz sorumlu değildir. 

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
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 işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur.  2850/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 

İstanbul İli Sultangazi Belediye Başkanlığından: 

ADRES NİTELİĞİ ALANI m2 
KİRA 

SÜRESİ 

TAHMİN EDİLEN 

10 YILLIK KİRA 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

İHALE TARİHİ- 

SAATİ 

UĞURMUMCU MAH. 

ATATÜRK BULVARI, 

NO:54/1A 

AVM ALANI 

+KIŞ BAHÇESİ 

17.980,00 m2 

+965,00 m2 
10 YIL 

26.640.000,00 

TL+ KDV 
799.200,00 TL 

29.04.2021 - 

10:30 

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile kiraya 

verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 

54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı 

Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 10.000,00 (on bin) TL olup Sultangazi 

Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, 

Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir. 

2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler: 

a) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

- Tüzel kişi 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 

c) İmza Sirküleri 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine 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) Teklif mektubu (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun), 

e) Geçici teminat (2886 sayılı Yasaya uygun), 

f) Banka referans mektubu, 

g) Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar”  6. maddesinde 

belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname, 

ı) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi- Ortaklık 

Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır.) 
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j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (b) ve (c) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

k) T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, 

l) İkametgâh belgesi, 

m) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 
yoktur yazısı. (6183 sayılı Yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 

edilecektir) 

n) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir 

kurum belgesi, 
o) Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi, 

İstenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) asıllarının 

sunulması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış 

olmalıdır. 
4- Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek 

alınacaktır. 

5- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek 

alınacaktır. 
6- Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif 

mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 

esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. 

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici 
teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir 

zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin 

hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

7- Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 
başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

8- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri 

uygulanacaktır. 
 2752/1-1 
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100 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Beypazarı Azmak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Ankara Beypazarı Azmak Küçük Sanayi Sitesine ait 100 adet 

işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Beytepe Mah. Kayhan Güven Cad. No: 45 Beypazarı/ 

ANKARA 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Beypazarı/ANKARA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 56.397.000 TL  

f) Geçici Teminatı :   1.691.910 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 13/04/2021 - Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4)  İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48/7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Ankara Beypazarı Azmak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Beytepe Mah. 

Kayhan Güven Cad. No: 45 Beypazarı/ANKARA adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 2727/2-2 
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HAM FABRİKA KISMINDAKİ BORULARIN SU JETİ İLE TEMİZLİĞİ  
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

 
 2894/1-1 

—— • —— 
395 x 349 x 211,5 mm WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA  

SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 900.000 adet 395 x 349 x 211,5 mm Wrap Around Oluklu 

Mukavva, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 
maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.04.2021 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
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7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2759/1-1 
—— • —— 

İPTAL İLANI 
Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından: 
18 Mart 2021 tarih ve 31427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan taşınmaz mal satışı ile 

ilgili ihale ilanımızın Sıra No: 25’de yer alan 28383 ada 2 parsel sayılı taşınmazın satışı iptal 
edilmiştir. 

İlan olunur. 
 2750/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2020 yılı gayri safi geliri 3.188.420,94.-TL olan birinci sınıf Zeytinburnu İkinci Noterliği 

26.05.2021 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 2799/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce 

(OSKİ) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri 
Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı 
düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir. 

 2781/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Mehmet Çaprazlı Eğitim Vakfı (MEÇEV)'nın dağılmasına ilişkin İstanbul 24. Asliye 

Hukuk Mahkemesinin 10/02/2021 tarihinde kesinleşen 10/03/2020 tarihli tashih şerhli 11/02/2020 
tarih ve E:2019/795, K:2020/102 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 2774/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Kültür Vakfı 
VAKFEDENLER: Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü (AOSB), Ali 

Bahar, Hasanali Gönen, Yiğit Budak, Fatih İncir, Mustafa Gizli, İlhan Metin 
VAKFIN İKAMETGÂHI: ANTALYA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/02/2021 tarih ve E: 2020/10, K: 2021/61K. 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü başta olmak 
üzere bölgemiz ve ülkemiz işletmelerinin yönetim, üretim, yenilikçilik ve teknolojik 
kabiliyetlerinin arttırılması ve sanayinin gelişmesi için Antalya’daki sanayicilerin bilgi ve 
deneyimleri, iş yetenekleri ile yurt içi ve yurt dışı ilişkilerinden de yararlanmak ve vakıf 
senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (YüzBinTürk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Ali Bahar, Hasanali Gönen, Yiğit Budak, Fatih İncir, Mustafa Gizli 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Dağılma 

bilançosu gereğince çıkacak tüm mal varlığı benzer amaçlı bir vakıf ya da kuruluşa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 2798/1-1 

—— • —— 
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. 
Üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 01.04.2021 
İlan Bitiş Tarihi : 15.04.2021 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET KOŞULLAR 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği 
alanında çalışmalar içinde bulunmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

MYO 

İlk ve Acil 
Yardım Programı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Sağlık yönetiminde doktora derecesine 
sahip olmak, hemşirelik lisans 
derecesine sahip olmak ve bir 
yükseköğretim kurumunda en az 3 yıl 
ders vermiş olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME 
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesinin 9. Maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine 
ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Akademik Birime şahsen veya posta 
yolu ile başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve 
internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İstanbul 

(Mühendislik Fakültesi kadrosu için) 
Işık Üniversitesi Büyükdere Caddesi No: 194   34398 Maslak/İstanbul (Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu kadrosu için) 2807/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/12/1-1 

  



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 2021 – Sayı : 31441 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/21/1-1 

  



1 Nisan 2021 – Sayı : 31441 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2856/24/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2857/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2860/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2881/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2865/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, 
Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde 
belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Fakülte/ 
Yüksekokul Bölümü Kadro 

Unvanı 
Kadro 
Sayısı Aranan Koşullar İlan Son Başvuru 

Tarihi 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Mekatronik 
Mühendisliği Doçent 1 

1. Yurtdışında bir üniversiteden doktora almış olmak 
ve Doktora sonrası çalışmalarını da en az üç yıl süre ile 
yurt dışında yapmış olmak. 
2. Doğrusal olmayan hibrit sistemlerde kararlılık ve 
kontrol, karmaşık sistemlerde senkronizasyon ve 
dinamik sistemlerde çekici kuramı konularında 
araştırma ve çalışmalar yapmış olmak, 
3. Elektronik ve İletişim Mühendisliği, Kontrol 
Mühendisliği, Robotik ve Matematik alanlarında eğitim 
öğretim tecrübesi bulunmak. 

15.04.2021 

Rektörlük 
Ortak 

Dersler 
Bölümü 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel 
İstihdam Yönergesine göre Dr.Öğr.Üyesi atanabilmek 
için gereken niteliklere sahip olmak, 
2. Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi bulunmak, 
3. Araştırma projelerinde çalışmatecrübesi bulunmak, 
4. Modern Türkiye Tarihi, Uygarlık Tarihi konularında 
ders verme tecrübesi bulunmak, 
5. Toplumsal Cinsiyet konularında lisans düzeyinde 
ders verebilecek bilgi düzeyine sahip olmak, 
6. Lisans seviyesinde ders yürütecek düzeyde 
İngilizce bilgisi ve deneyimine sahip olmak, 
7. Alanında en az bir yıl lisans eğitimi vermiş olmak. 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 
linkinden kabul edilecektir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
7. Kimlik belgesi, 
8. 1 adet fotoğraf. 
 2677/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine tam 

zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 

akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doktora belgesini PDF 

formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 

adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 

geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 

eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 

sağlamaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 

• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak, 

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak, 

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

 

Fakülte Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

Hukuk 

Fakültesi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

İdare Hukuku alanında doktora tez 

çalışması yapmış olmak. 

İdare Hukuku alanında hakemli seçkin 

dergilerde doktora tezinden bağımsız 

ve tek yazarlı araştırma makaleleri ya 

da kitap bölümleri yayınlamış olmak. 

İngilizce seçkin yayın yapma, 

İngilizce ders verme ve İngilizce 

seçkin uluslararası konferanslarda 

tebliğ sunma yeteneğine sahip olmak. 

20 Nisan 2021 
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İ Ç İ N D E K İ L E R
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu

Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3754)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat

Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3755)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden
Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3756)

YÖNETMELİKLER
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla

Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili
Yönetmelik (AB/2015/68)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar
Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı
Yönetmeliği (AB/2015/208)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında
Yönetmelik (AB/167/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili
Yönetmelik (AB/1322/2014)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda
Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

–– Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans

Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sıra No: 2)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2018/35775 Başvuru Numaralı Kararı

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

Günlük Değerleri
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