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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-

yasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisansı başvurularına ilişkin taleplerin

yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve

idari para cezası borcu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorun-

ludur. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum ta-

rafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Borç bilgilerine

ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkan-

lığına yapılır. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi

ve belgeler incelemeye alınmaz. Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar Kurum ile

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı

protokolleri ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisanslarına ilişkin tadil başvurularının

yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve

idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş bor-

cunun bulunmaması zorunludur. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadı-

ğına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan
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temin edilir. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna

veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan

itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmaz. Borç bilgilerinin teminine ilişkin

usul ve esaslar Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında ger-

çekleştirilen veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisanslarına ilişkin süre uzatımı baş-

vurularının yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş

prim ve idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geç-

miş borcunun bulunmaması zorunludur. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bu-

lunmadığına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Ku-

rumundan temin edilir. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik

Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Ku-

ruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmaz. Borç bilgilerinin te-

minine ilişkin usul ve esaslar Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı

arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari

20.000 ton, üçüncü takvim yılında asgari 30.000 ton, dördüncü takvim yılında asgari 40.000

ton, beşinci takvim yılından itibaren ise yıllık asgari 60.000 ton beyaz ürün (benzin ve motorin)

satışını gerçekleştirmesi zorunludur. Asgari satış yükümlüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı li-

sansı sahibinin lisansı sona erdirilir. Asgari satış yükümlüğünün %10 veya daha az sapma ile

yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeksizin izlemeye alınır ve bir sonraki

takvim yılındaki asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda ilgilinin lisansı

sona erdirilir, yerine getirilmesi durumunda ise izleme kaldırılır. Asgari satış yükümlülüğünün

değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve

diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı

başvuruları ile ulusal marker temin talepleri; söz konusu borcun, Kurumca yapılacak bildirim-

den itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde, yapılmamış sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 28 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte dağıtıcı lisansı bulunan

kişiler bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanması açısından bu maddenin

yürürlük tarihi itibarıyla yeni lisans almış olarak değerlendirilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                               8 Haziran 2021 – Sayı : 31505



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE

SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(14) Lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 359 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında; muhteviyatı itibarıyla yanıl-
tıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya
kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile aynı maddenin (ç) fık-
rasında yazılı suçların işlendiğinin anılan Kanunun 367 nci maddesi uyarınca Cumhuriyet Baş-
savcılığı ile birlikte Kuruma da bildirilmesi halinde, Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri
hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı
kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur.

(15) Lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci
maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili
piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur.

(16) Bu maddenin on dördüncü ve on beşinci fıkraları kapsamında yapılacak geçici
durdurma işlemleri faaliyetin icrası için tesis gerektirmeyen hallerde Kurum internet sitesinde
duyurulmak suretiyle yerine getirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştı-
rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“Lisans başvuru taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik
Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2013 28834

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/8/2014 29104
2- 4/1/2017 29938
3- 21/6/2019 30808
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Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş
borcunun bulunmaması zorunludur. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunma-
dığına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan
temin edilir. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna
veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan
itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmaz. Borç bilgilerinin teminine ilişkin
usul ve esaslar Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında ger-
çekleştirilen veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Lisans tadil taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Ku-

rumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi

kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunludur. Başvuru sahibinin vadesi geç-

miş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile

Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına

göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda başvuru

sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmaz.

Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir

İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Lisans süresi uzatım taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Gü-

venlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A

maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunludur. Başvuru sahibinin va-

desi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Baş-

kanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun

kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda

başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye

alınmaz. Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu

ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile yap-

tıkları sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde

herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yaparak tadil başvurusunda bulunmaması veya mevcut da-

ğıtıcısıyla sözleşmesini yenilememesi veya lisansa kayıtlı dağıtıcı şirketine ait dağıtıcı lisansının

iptali veya sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapma-

ması hallerinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma ta-

rihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde, LPG otogaz bayilik lisansına kayıtlı dağıtım

şirketinin değişmesi halinde ise 30 (otuz) gün içinde gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte

Kuruma bildirir ve lisanslarında tadil talep ederler. Dağıtıcı ve depolama lisansları hariç, diğer
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lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak kaydıyla lisans tadil gerektiren hususun

vuku bulma tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde lisans tadil talebinde bulunan lisans

sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri Kuruma eksiksiz ibraz etmek şartıyla söz konusu tadil yü-

kümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı

başvuruları; söz konusu borcun, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde

ödenmemesi halinde, yapılmamış sayılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA YAPILACAK 

DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP 

EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştı-

rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruştur-

malarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  16 ncı maddesine aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“(8) Lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul

Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre istenilen

teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur.”

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

10/5/2006 26164

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/2/2008 26796

2- 31/10/2008 27040

3- 21/2/2012 28211

4- 3/1/2013 28517

5- 30/8/2014 29104

6- 4/1/2017 29938

7- 21/6/2019 30808
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE 

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka-

ların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (çç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“yyy) Teminatlı menkul kıymet: Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin alt düzenlemeler

veya muadil yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca teminatlı menkul kıymet olarak tanımlanan

menkul kıymeti,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“i) Teminatlı menkul kıymetler,”

“(9) Maruz kalınan riskin birinci fıkranın (i) bendinde atıf yapılan teminatlı menkul

kıymetler sınıfına dahil edilebilmesi için, söz konusu riskin aşağıdaki koşulları sağlaması ge-

rekir:

a) Varlık havuzunun;

1) Merkezi yönetim, merkez bankası, kamu kuruluşu ya da çok taraflı kalkınma ban-

kalarından olan ya da bunlarca garanti edilen alacaklardan veya,

2) İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan veya,

3) Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan veya,

4) Teminatlı menkul kıymet ihracının yüzde on beşini geçmemek şartıyla yüzde elli ya

da daha düşük risk ağırlığına tekabül eden bankalardan veya aracı kurumlardan olan ya da bun-

larca garanti edilen alacaklardan, 

oluşması gerekir. Kurul, varlık havuzuna yukarıda sayılanlar dışında bir varlık eklemeye

yetkilidir.

b) Varlık havuzunun nominal değeri ile teminatlı menkul kıymetlerin nominal değeri

arasındaki oranın, teminatlı menkul kıymetlere ilişkin Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin alt

düzenlemelerde veya muadil yabancı ülke düzenlemelerinde belirlenen oranı sağlaması gerekir. 

c) Varlık havuzuna, (a) bendinde belirtilen varlıklara ilave olarak varlık havuzunu ta-

mamlamak üzere Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin alt düzenlemeler veya muadil yabancı

ülke düzenlemeleri uyarınca teminatlı menkul kıymet ihracında ikame varlık olarak kabul edi-

len varlıklar ile risklerin korunmasını teminen sağlanan türev işlemler de eklenebilir.

ç) Bu fıkrada aranan koşulların teminatlı menkul kıymetlerin ilk ihracı sırasında ve ka-

lan vadesi boyunca sağlanması gerekir.
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d) Teminatlı menkul kıymete yatırım yapan bankanın, varlık havuzu ile teminatlı men-

kul kıymetlerin değerlerine, varlık havuzundaki dayanak varlıkların coğrafi dağılımlarına, tür-

lerine, bakiyelerine, faiz ve kur risklerine, varlık havuzundaki dayanak varlıklar ile teminatlı

menkul kıymetlerin vade yapılarına, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren

doksan günden fazla geciken varlık havuzundaki dayanak varlıkların yüzdesine ilişkin bilgileri

en az altı ayda bir ihraççıdan temin etmesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inin Birinci Bölümünün 12 numaralı başlığı ile

61 inci ve 62 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12. TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER

61. Altmış ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, teminatlı menkul kıymetlere

%100 risk ağırlığı uygulanır.

62. Bir KDK tarafından derecelendirilen teminatlı menkul kıymetler aşağıdaki tabloya

göre risk ağırlığına tabi tutulur. 

Bir KDK tarafından derecelendirilmeyen teminatlı menkul kıymetlerin ihraççısının bir

KDK tarafından derecelendirilmesi durumunda, teminatlı menkul kıymetler aşağıdaki tabloya

göre risk ağırlığına tabi tutulur.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2015 29511

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/1/2016 29599

2- 27/9/2016 29840

3- 9/12/2016 29913

4- 6/6/2017 30088

5- 14/3/2018 30360
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: A SIRA NO: 13)

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat
Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden
Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (3) numaralı
alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. 25/11/2020 tarihli ve 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesiyle 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanununun 24 üncü maddesine eklenen onüçüncü fıkrada, “Bu madde ile 13 üncü madde kap-
samında maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması,
devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda 6183 sayılı Ka-
nunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı aranır.” hükmüne
yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi,
sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müraca-
atlarda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kap-
samında ilgililerden vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması gerekmek-
tedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenme-
den Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (4) nu-
maralı alt bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talebinin ve bu belgenin ilgiliye veya
ödemeyi/işlemi gerçekleştirecek kurum veya kuruluşa gönderilmesinin elektronik ortamda ya-
pılması hususunda zorunluluk getirmeye Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenme-
den Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (5.2.) nu-
maralı alt bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Ayrıca, yapım ihalelerine münhasır olmak üzere 4734 sayılı Kanun kapsamında olan;
11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununa
göre kurulan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve 11/10/2018 tarihli ve 7147 sayılı Türkiye
Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna göre kurulan Türkiye Kalkın-
ma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin ya-
rısından fazlasına sahip bulunduğu şirketler ve gerek bu bankaların birlikte, gerekse 4603 sayılı
Kanun kapsamındaki bankalarla birlikte sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları
şirketler münhasıran yapım ihaleleri nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında
belge arayacaklardır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenme-
den Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (6.1.) nu-
maralı alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“6.1. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında uygulanacak idari para cezası tu-
tarları yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “IV. Hususi (Özel) Ödeme
Şekilleri” başlıklı bölümünün (2) numaralı alt bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “pa-
ranın Hazine hesaplarına aktarıldığı tarih” ibaresi “paranın vergi dairesi hesabına geçtiği tarih”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Tecil” başlıklı bölü-
münün (10) numaralı alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden
belirlenen ve 30/12/2019 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) uygulanmakta olan yıllık tecil faiz
oranı %15’tir.

25/1/2000 tarihinden itibaren yıllar itibarıyla uygulanan tecil faiz oranları aşağıda gös-
terilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “III. Gecikme Zammı”
başlıklı bölümünün (4) numaralı alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“4. Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına uygulanacak gecikme zammı oranları
yıllar itibarıyla aşağıdaki gibidir.

* 2/1/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanunla kanuni oran haline gelmiştir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin İkinci Kısım, İkinci Bölüm, “IV- Menkul Malların Satışı”
başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“1. 6183 sayılı Kanunun menkul malların satılmasına dair hükümlerine göre, menkul
malların satışının esas olarak alacaklı tahsil dairelerince yapılması gerekmektedir.

15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesiyle 6183 sayılı Kanunun
85 inci maddesinde menkul malların fiziki ortamda satışına ilave olarak elektronik ortamda da
satışına imkan veren değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, menkul malların satışının alacaklı tahsil dairelerince esas itibarıyla açık ar-
tırma usulüne göre fiziki veya elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

2. 6183 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca menkul malların haczedildikleri ta-
rihin üçüncü gününden itibaren üç ay içerisinde satışa çıkarılması gerekmektedir. Ancak, hacizli
menkul malın bu sürede satışa çıkarılmamış olmasının, bu sürenin sonrasında satışa çıkarıla-
mayacağı anlamına gelmeyeceği tabiidir.

Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazasına imkan olmayan veya beklediği
takdirde önemli bir değer değişikliğine uğraması ihtimali bulunan malların derhal satılarak pa-
raya çevrilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, 7316 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle muhafazası tehlikeli veya masraflı olan
malların da derhal satılarak paraya çevrilmesi kuralı getirilmiştir.

Muhafazası tehlikeli, dolayısıyla can ve mal güvenliği açısından mahsurlu mal türlerine
yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı, oksitleyici, radyoaktif, zehirli ve bulaşıcı maddeler örnek olarak
verilebilir. 
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Muhafazası masraflı olan mallar, özel saklama koşulları nedeniyle diğer mallara göre
muhafaza ücreti çok daha yüksek olan mallardır. 

3. 6183 sayılı Kanunun 85 ila 87 nci maddelerinde, haczedilen menkul malların satış
şekli, artırma usulü, satış ilanları, müşterinin malı almaktan vazgeçmesi ve satılamayan menkul
mallar hakkında ne gibi işlem yapılacağı hususları düzenlenmiştir.

6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde 7316 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonu-
cunda menkul malların artırmasına iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nis-
petinde paranın teminat olarak artırmadan önce alınması gerekmektedir. Buna göre, 7316 sayılı
Kanunun yayımlandığı 22/4/2021 tarihinden itibaren yapılacak menkul mal satışlarına iştirak
edeceklerden teminat alınması icap etmektedir.  

Kendisine menkul mal ihale edilen kişiden alınan teminat tutarı ihale bedelinden mah-
sup edildikten sonra kalan tutarın ihale alıcısı tarafından ödenmesini müteakip mal kendisine
teslim edilecektir. 

Ancak, mal kendisine ihale edilenin malı almaktan vazgeçmesi veya bedelin tamamını
ödememesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında bu kişiden aranılacak
bedelin;

- teminat tutarından yüksek olması halinde teminat mahsup edildikten sonra bakiyesinin
bu Kanuna göre takip edilmesi,

- teminat tutarından düşük olması halinde teminattan mahsup yapıldıktan sonra artan
tutarın 6183 sayılı Kanunun 97 nci maddesine istinaden bütçeye gelir kaydedilmesi,

gerekmektedir.
Diğer taraftan, artırmaya katılmak için teminat yatırdığı halde mal kendisine ihale edil-

meyen kişilerden alınan teminatların iade edileceği tabiidir.
7316 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesine ikinci fıkra olarak eklenen

hükümle alacaklı amme idarelerine menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak
teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar ver-
meye yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerince yapılacak menkul mal satışların-
da;

- menkul malın rayiç değerinin 10.000,- lira ve altında olması halinde teminat alınma-
ması,

- menkul malın rayiç değerinin 10.000,- liranın üzerinde olması halinde teminatın para
veya teminat mektubu olarak alınması, 

uygun bulunmuştur.
4. 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre, haczedilen menkul malların tahsil dai-

relerinin satış mahallinde artırma usulü ile satılması esastır. Ancak, haczedilen malın satış ma-
halline naklinin çok zor olması, nakli sırasında önemli bir değer kaybına uğramasının muhtemel
olması gibi nedenlerle alacaklı tahsil dairesince uygun görüldüğü hallerde, malın mahallinde
satışının yapılması mümkün olabilecektir.

6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesi hükmüne göre, menkul malların artırmasında üç
defa bağırma mecbur olup, ilk artırmada teklif edilen en yüksek bedelin, menkulün tespit edilen
değerinin %75’inden aşağı olmaması şartının aranılması zorunludur. Bu bedele ulaşılamaması
halinde satış yapılmayacaktır.
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5. 7316 sayılı Kanunla yapılan değişikle 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde men-
kul malların elektronik ortamda da satılabileceği ve aynı Kanunla 6183 sayılı Kanuna eklenen
97/A maddesiyle de menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışının ne şekilde
yapılacağının Bakanlığımızca belirleneceği düzenlenmiştir. Elektronik ortamda satışa ilişkin
hususlar bu Tebliğin İkinci Kısım, “Elektronik Ortamda Satış” başlıklı Dördüncü Bölümünde
açıklanmış olup, alacaklı amme idarelerinin teknik alt yapılarının hazır olmasını müteakip men-
kul malların satışı elektronik ortamda da yapılabilecektir.

6. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği
zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya
masraflı olan mallar ise artırma usulüne başvurulmadan pazarlık usulüne göre satılabilecektir. 

7. Altın, zirai ürün ve hisse senedi gibi borsası bulunan malların satışının borsalarda
yapılması mümkündür. Bu takdirde, mal açık artırmaya çıkarılmadan doğrudan borsada satı-
labilecektir.

8. 6183 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde, ilk artırmada teklif edilen en yüksek bedelin,
menkulün tespit edilen değerinin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması halinde ya-
pılacak işlem açıklanarak, satılamayan menkul malların ilk artırma tarihinden başlayarak 15
gün içinde uygun görülen zamanlarda tekrar satışa çıkarılacağı ve bu artırmada verilen bedel
ne olursa olsun satışın yapılacağı düzenlenmiştir.

Ancak, fiziki ortamda yapılan birinci artırmada alıcı çıkmaması nedeniyle satışın ger-
çekleşmemesi halinde, malların ikinci artırmasının bir başka il veya ilçede yapılması müm-
kündür.

Aynı madde hükmüne göre, menkul mallar yerinde veya başka bir mahalle götürüldüğü
halde yine satılamaz veya taşıma giderlerinin çokluğu nedeniyle başka yere götürülmesi uygun
görülmezse, ilk artırma tarihinden başlayarak 15 günlük sürenin bitmesinden itibaren 6 ay için-
de pazarlıkla satılacaktır. 

6183 sayılı Kanunun 97/A maddesine göre, elektronik ortamda iki defa artırmaya çı-
karılmasına rağmen satılamayan menkul mallar, pazarlık usulüyle yukarıda belirtilen süre için-
de fiziki veya elektronik ortamda satılabilecektir.

Pazarlık usulü ile de satılamayan mallar borçluya geri verilebileceği gibi uzun bir süre
geçtiği halde satılamayan menkul malların yeniden değerleri tespit edilmek suretiyle tekrar
6183 sayılı Kanunun 85 inci ve müteakip maddelerine göre fiziki veya elektronik ortamda
satışa çıkarılması da mümkün bulunmaktadır.

9. 6183 sayılı Kanunun 85 inci veya 87 nci maddeleri çerçevesinde satışı yapıldığı hal-
de, menkul malı satın alan kişinin malı almaktan vazgeçmesi veya satış bedelini ödememesi
hali Kanunun 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir.

86 ncı madde hükmüne göre;
a) 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre satıldığı halde müşterinin malı almaktan

vazgeçmesi veya verilen mühlet içerisinde bedelin tamamını ödememesi durumunda, malın
ikinci defa artırmaya çıkarılması gerekmektedir. 

Maddede bu artırmanın hangi sürede yapılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, hacizli malların bir an evvel paraya çevrilerek amme alacağının tahsil edile-
bilmesi için mümkün olan en kısa sürede artırmaya çıkarılması ve satış için süre belirlenme-
sinde Kanunun 87 nci maddesinde düzenlenen 15 günlük sürenin esas alınması uygun olacaktır. 

İkinci defa yapılan bu artırmada malın en çok artırana ihale olunması gerekmektedir. 
Mal birinci defa kendisine ihale edilen kimseden, 
i) iki ihale bedeli arasındaki menfi fark ve diğer zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak

tecil faizi oranında faizin, 
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ii) ikinci artırmada talip çıkmaması halinde ise birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile
birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizin,

derhal 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi gerekmektedir. Takip işlem-
lerine, teminat alınmış olması halinde teminatın mahsubu yapıldıktan sonra kalan alacak için
ödeme emri tebliği ile başlanılacaktır. Ayrıca, bu alacağa ihale bedelinin ödenmesi gerektiği
günden (bu tarih hariç) itibaren ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için basit faiz
usulüyle yıllık tecil faizi oranında faiz hesaplanması gerekmekte olup, ayrıca gecikme zammı
tatbik edilmeyecektir. 

İkinci ihalede talipli çıkmaması nedeniyle satışın yapılamaması durumunda, sorumlu
olan ilk ihale alıcısından Kanunun aradığı tüm bedelin tahsil edilmesini müteakip malın ken-
disine terk edilmesi gerekmektedir. 

b) 6183 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde, ilk artırmada malın satılamaması halinde
yapılacak ikinci artırmaya ilişkin işlemler açıklanmıştır. Bu maddeye göre, ilk artırmada satı-
lamayan malın 15 gün içerisinde ikinci artırmaya çıkarılması ve bu artırmada en yüksek bedeli
teklif edene ihale edilmesi gerekmektedir. Ancak, ikinci artırmada mal kendisine ihale olunan
kimsenin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını ödememesi
durumunda, kişi hakkında Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işlem yapılacak-
tır.

Ayrıca, birinci artırmada mal ihale olunmasına rağmen malın alınmasından vazgeçil-
mesi veya bedelin tamamının ödenmemesi nedeniyle yapılan ikinci artırmada mal kendisine
ihale olunan kişinin malı almaktan vazgeçmesi veya bedeli ödememesi halinde, bu kişi hak-
kında da Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır. 

Buna göre, mal ikinci artırmada kendisine ihale olunmasına rağmen malı almaktan vaz-
geçen veya bedelin tamamını ödemeyen kimseden, ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile ikinci
ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizin derhal 6183 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre tahsil edilmesi gerekmektedir. Takip işlemlerine, teminat alınmış olması halinde
teminatın mahsubu yapıldıktan sonra kalan alacak için ödeme emri tebliği ile başlanılacaktır.
Ayrıca, bu alacağa ihale bedelinin ödenmesi gerektiği günden (bu tarih hariç) itibaren ödeme
tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için basit faiz usulüyle yıllık tecil faizi oranında faiz
hesaplanması gerekmekte olup, ayrıca gecikme zammı tatbik edilmeyecektir. Aranan bedellerin
tamamının tahsilini müteakip mal kendisine terk edilecektir.

7316 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda 6183 sayılı Kanunun 86 ncı madde-
sine göre hesaplanması gereken faizin, %5 oranı yerine tecil faizi oranının dikkate alınarak he-
saplanması gerekmektedir. Buna göre, 7316 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren ya-
pılacak satışlara bu yeni düzenlemenin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, tecil faiz oranında
yapılacak değişikliklerin faiz hesabında dikkate alınacağı tabiidir.

10. 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, değer tespiti yapılarak satışa çıkarılan men-
kullerin satışında izlenecek usul ve aranılacak bedel belirlenmiş olmakla birlikte, 86 ncı ve
87 nci madde hükümlerine göre yapılacak satışlarda, tahsil dairesinin Kanunun 62 nci madde-
sinde yer alan “Tahsil dairesi alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu
kadar telif etmekle mükelleftir.” hükmünün de satış bedeli açısından dikkate alacağı tabiidir.
Ayrıca, 74 üncü maddede yer alan hükümler çerçevesinde satış bedelinin amme alacağına rüç-
hanlı olan alacaklar ile takip giderlerini aşmaması halinde de tahsil dairesi satıştan vazgeçebi-
lecektir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “I- Gayrimenkul Malların
ve Gemilerin Haczi” başlıklı bölümünün (4) numaralı alt bölümünde yer alan (d) bendine aşa-
ğıdaki paragraflar eklenmiştir.
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“Diğer taraftan, teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygın-
laştırılması amacıyla 20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe
girmiş olup, anılan Kanunun 17 nci maddesiyle 1447 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, 6750 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında 1/1/2017 tari-
hinden önce ticari işletme veya esnaf işletmeleri üzerinde tesis edilen rehin haklarına ilişkin
ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği hüküm altına alındığından, 1/1/2017
tarihinden önce kurulmuş ticari işletme veya esnaf işletmeleri üzerinde tesis edilen rehin hak-
larının tespiti açısından yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde işlemlerin tekemmül et-
tirilmesi gerekmektedir.

6750 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, rehin hakkının tesisi amacıyla
Rehinli Taşınır Sicili kurulduğu, aynı maddenin ikinci fıkrasında Rehinli Taşınır Sicilinin aleni
olduğu hükmüne yer verilmiştir.

31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
1/1/2017 tarihinde yürürlüğe giren Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin
ikinci fıkrasında “Sicil hizmetlerinin ifası amacıyla Taşınır Rehin Sicil Sistemi kurulur. Bu Sis-
tem kısaca TARES olarak adlandırılır.” hükmü, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Sicile tes-
cil edilen hususlar alenidir...” hükmü, 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında “İlgisini ispat eden
herkes sicilde sorgulama işlemi yapabilir.” hükmü, aynı maddenin ikinci fıkrasında “Sorgulama
işlemleri, herhangi bir sicil birimi aracılığıyla ya da elektronik ortamda yapılabilir.” hükmü
yer almaktadır.

6750 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında rehin hakkının, rehin söz-
leşmesinin Rehinli Taşınır Siciline tescil edilmesiyle kurulacağı, aynı maddenin altıncı fıkra-
sında rehin sözleşmesinde, tarafların kimler olduğu, borcun konusu ve tutarının ne olduğu, reh-
ne konu varlık ile bu varlığın ayırt edici özelliklerinin neler olduğu hususlarının yer alması ge-
rektiği hüküm altına alınmıştır.

6570 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, üzerinde rehin hakkı kurula-
bilecek taşınır varlıklar tadadi olarak sayılmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrasında, ticari iş-
letme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması halinde, rehnin kuruluşu anında
işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan her türlü varlığın rehnedilmiş sayılacağı hükmüne
yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 6750 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise “Tapu kü-
tüğüne herhangi bir nedenle tescil edilen taşınırlar bu Kanun kapsamında değildir.” hükmü yer
almaktadır.

6750 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümlerine göre rehin hakkı, Rehinli Taşınır
Siciline tescil edilmesi ile doğacağından, bu hakkın doğduğu tarihten itibaren herkese karşı
ileri sürülebilmesi mümkündür. 6750 sayılı Kanun kapsamında rehin hakkının doğabilmesi
için de bu hakkın ticari işletmenin üzerinde faaliyet gösterdiği gayrimenkulün beyanlar hane-
sine şerh edilmesi zorunluluğu bulunmamakla birlikte, tapu kütüğüne herhangi bir nedenle tes-
cil edilen taşınırlar için 6750 sayılı Kanun kapsamında rehin hakkı kurulması da mümkün bu-
lunmamaktadır. Dolayısıyla, 6750 sayılı Kanun kapsamında rehnedilmesi mümkün olan taşı-
nırların haczi sırasında bu taşınırlar için tapu kütüğünde herhangi bir kayıt olmaması duru-
munda bu malların rehinli olup olmadıklarının Rehinli Taşınır Sicilinden araştırılması gerek-
mektedir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayrimenkullerin Sa-
tışı” başlıklı bölümünün (1) numaralı alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“1. 6183 sayılı Kanunun 7316 sayılı Kanunla değiştirilen 90 ıncı maddesinde “Gayri-
menkuller, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılır. Satış
komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenir. Komisyonun çalışma usul ve
esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, tahsil dairelerince haczedilmiş olan gayrimenkullerin satılmalarına ilişkin
olarak aşağıda yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. 

a) 6183 sayılı Kanuna göre haczedilmiş olan gayrimenkuller satış komisyonları tara-
fından fiziki veya elektronik ortamda açık artırma usulüne göre satılabilecektir.

Elektronik ortamda satışa ilişkin hususlar bu Tebliğin İkinci Kısım, “Elektronik Ortam-
da Satış” başlıklı Dördüncü Bölümünde açıklanmış olup, alacaklı amme idarelerinin teknik alt
yapılarının hazır olmasını müteakip gayrimenkul malların satışı elektronik ortamda da yapıla-
bilecektir.

b) 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde 7316 sayılı Kanunla yapılan değişiklik son-
rasında satış komisyonlarının oluşumunun alacaklı amme idarelerince belirlenmesi gerekmek-
tedir. Buna göre, Devlet, il özel idareleri ve belediyeler satış komisyonlarını kendi çalışanları
arasından teşkil etmeye yetkilidir. 

Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerince haczedilen gayrimenkullerin sa-
tışlarında yetkili olacak satış komisyonları aşağıda belirtilen şekilde oluşturulacaktır.

Satış komisyonu başkan veya üyelerinin görevlerinin başında bulunmaması veya be-
lirlenen unvanlarda memur bulunmaması halinde bunlara vekalet edenler başkan veya üye sı-
fatıyla komisyonda görev yaparlar. 
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Satış komisyonu başkanının birden fazla satış komisyonunda görev yapması gereken
hallerde, vergi dairesi başkanları ve vergi dairesi başkanlığının bulunmadığı yerlerde defter-
darlar, bu kişi yerine aynı unvana sahip memuru satış komisyonu başkanı olarak görevlendi-
rebilirler.

c) 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde satış komisyonlarının çalışma usul ve esas-
larının Bakanlığımızca belirleneceği düzenlenmiş olup, bu komisyonların aşağıdaki şekilde
çalışmaları uygun bulunmuştur.  

Buna göre, satış komisyonları; 
i) Başkan ve üyelerden oluşur.
ii) Başkanın daveti üzerine toplanır.
iii) Çalışmalarına üyelerin katılması zorunludur.
iv) Çalışmalarına mazereti olan üyelerin yerine yedek üyeler katılır. 
v) Üye tam sayısıyla toplanır.
vi) Oybirliği ile karar alır. 
vii) Başkan ve üyeleri 6183 sayılı Kanunun 108 inci maddesi hükmünü dikkate alarak

görev yapar. 
viii) Çalışmalarının sekretarya hizmetleri alacaklı amme idaresince uygun görülen bi-

rimlerce yürütülür.
Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklar için oluşturulan satış ko-

misyonlarının sekreterya hizmetleri alacaklı tahsil dairesince yürütülür. Ancak, vergi dairesi
başkanları ve vergi dairesi başkanlığının bulunmadığı yerlerde defterdarlar, gerek görmeleri
halinde sekreterya hizmetlerini, ilgisine göre tahsilat grup müdürlüğüne bağlı müdürlüğe/gelir
müdürlüğüne yaptırabilirler. Sekreterya hizmetlerinin bu müdürlüklere verilmesi halinde ko-
misyon üyesi olan “Alacaklı/Niyabeten Takibi Yapan Vergi Dairesinin Kovuşturma Bölümün-
den Sorumlu Müdür Yardımcısı” ve “Alacaklı/Niyabeten Takibi Yapan Malmüdürlüğünün Gelir
Servisi Şefi” yerine ilgilisine göre tahsilat grup müdürlüğüne bağlı müdür/gelir müdürü gö-
revlendirilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayrimenkullerin Sa-
tışı” başlıklı bölümünün (4.1.) numaralı alt bölümünde yer alan (7) numaralı bent aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“7- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edile-
ceği, malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği, malın
alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun
kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edileceği, mahsup sonrasında temi-
nattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedileceği,”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayrimenkullerin Sa-
tışı” başlıklı bölümünün (4.2.) numaralı alt bölümünde yer alan (4) numaralı bentteki “500
bin” ibaresi “2,5 milyon” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayrimenkullerin Sa-
tışı” başlıklı bölümünün (7) numaralı alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7. 7316 sayılı Kanun ile değiştirilen 6183 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde, “Gay-
rimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale
kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır.
Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale
edilir.
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İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif
ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden
hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın
teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Aradaki farkın
amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan
amme borçlusuna dairece bir vesika verilir.

Bu madde ile 86 ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan
gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir.” hükmü yer almaktadır. 

Maddeye göre, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin derhal veya verilen mühlet
içinde parayı vermemesi halinde ihalenin feshedilmesi, ilana çıkarılarak gayrimenkulün 7 gün
müddetle artırmaya çıkarılması ve en çok artırana ihale edilmesi gerekecektir.

Bu durumda, ihalenin feshine neden olan kişi teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale be-
deli arasındaki menfi farktan, diğer zararlardan ve bu fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi
oranında faizden sorumlu olacak ve bu tutarlar derhal 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre
takip edilecektir. Takip işlemlerine, teminatın mahsubu yapıldıktan sonra kalan alacak için öde-
me emri tebliği ile başlanılacaktır. Ayrıca, bu alacağa ihale bedelinin ödenmesi gerektiği günden
(bu tarih hariç) itibaren ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için basit faiz usulüyle
yıllık tecil faizi oranında faiz hesaplanması gerekmekte olup, ayrıca gecikme zammı tatbik
edilmeyecektir. Faiz hesabında, bu Tebliğin İkinci Kısım, İkinci Bölümünde yer alan “IV- Men-
kul Malların Satışı” başlıklı bölümünün (9) numaralı alt bölümünde yapılan açıklamaların dik-
kate alınması gerekmektedir.  

İhale olunan malın alınmasından vazgeçilmesi veya malın bedelinin tamamının öden-
memesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, artır-
maya katılmak için alınmış olan teminattan, mal kendisine ihale edilen kişinin sorumluluğuna
ilişkin tutarlar mahsup edildikten sonra teminattan artan bir tutar bulunması halinde bu tutar
doğrudan bütçeye irat kaydedilir. 

Diğer taraftan, artırmaya katılmak için teminat yatırdığı halde mal kendisine ihale edil-
meyen kişilerden alınan teminatların iade edileceği tabiidir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölümünden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bölüm eklenmiş ve diğer bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Ortamda Satış

I. Elektronik Ortamda Satış
1. 7316 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddesinde “Menkul ve gay-

rimenkul mallar bu Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma ile satılabilir.
Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılır. Elektronik

ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilanı yapılır. Satışa ilişkin farklı
mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulun-
ması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. Elektronik ortamda satışa sunulan
mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Elektronik or-
tamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya
elektronik ortamda satılabilir.

Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme
sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile
elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye
Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. 
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Bu hüküm ile menkul ve gayrimenkul malların fiziki ortamda satılabilmelerinin yanında
elektronik ortamda da satılabilmelerine imkan sağlanmıştır. 

Maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden elektronik ortamda yapılacak satış-
ların aşağıda yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılması uygun görülmüştür. 

2. Elektronik ortamda menkul ve gayrimenkul malların satışı 6183 sayılı Kanunun ilgili
hükümleri dikkate alınmak suretiyle yapılır. 

Alacaklı amme idarelerinin teknik alt yapısının elektronik ortamda satışa imkan vermesi
halinde bu yönteme göre satış yapılabilecektir.

2.1. Elektronik ortamda menkul ve gayrimenkul malların satışı, alacaklı amme idare-
lerinin bu amaçla oluşturdukları elektronik satış platformunda açık artırma suretiyle yapılır.
Ayrıca, gerekli şartların oluşması halinde menkul mallar bu platformda pazarlıkla satılabilir.

Satışın, elektronik ortamda yapılmasına ilgisine göre alacaklı tahsil dairesi veya satış
komisyonları karar verir. 

Satışa yetkili tahsil dairesi/satış komisyonu verilen son teklifi 6183 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre değerlendirerek artırmanın sonucunda malın ihale edilip edilmediğine karar
verir ve artırma sonucu, artırmanın son gününü izleyen ilk iş günü aynı platformda ilan edilir.

2.2. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılır.
Açık artırmada, teklif verme süresi 5 günü geçmeyecektir.

Elektronik satış platformunda ve diğer mecraalarda yapılan ilan metinleri arasında fark-
lılık bulunması halinde, elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. 

Açık artırma süresinin bitimine on dakika kala yeni bir teklifin verilmesi halinde açık
artırma bir defaya mahsus olmak üzere bir saat uzatılır. 

Tekliflerde artış aralığı, satışa çıkarılan malın rayiç değerinin binde beşinden az olamaz.
Verilen en son teklif artırmaya katılanlara sistemde gösterilir.

Artırmaya katılacak olanların kişisel bilgilerini, teminatın yatırıldığına ilişkin bilgileri
sisteme girmeleri zorunludur. Verilen bilgiler kontrol edilir ve artırmaya katılmak için gerekli
şartları sağlayamayan alıcıların artırmaya katılmaları sistem tarafından engellenir. Teklif ve-
renlerin kişisel verileri hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 

Teklif veren, teklifini geri çekemeyecektir.
Menkul malların pazarlık yöntemiyle elektronik ortamda satışında alıcılar oluşturulan

platform üzerinden teklifte bulunabilir. Teklifi kabul edilen alıcıya durum bildirilir. 
3. Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlara İlişkin İlan
Elektronik ortamda yapılacak satışlara ilişkin ilanlar satılacak malın; menkul mal olması

halinde elektronik ortamda, gayrimenkul mal olması halinde 6183 sayılı Kanunun 93 üncü
maddesi hükmüne göre yapılacak ilanla birlikte elektronik ortamda yapılır. 

Elektronik ortamda yapılacak satış ilanları, Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerinin ilana
mahsus alanlarına da asılacaktır. 

Elektronik ortamda yapılacak ilanlarda bulunması gereken hususlar aşağıda belirtilmiş-
tir.

3.1. Menkul Mal Satışlarına İlişkin İlan
Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallara ilişkin ilanlar, elektronik satış plat-

formunda, artırmanın başlangıç tarihinden en az onbeş gün önce yapılır. 
Menkul mal satış ilanında;
1 - Menkul malın elektronik ortamda elektronik satış platformunda satılacağı, 
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2 - Satılacak malın cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, rayiç değeri, bulunduğu yer ve gör-
selleri, satışa konu malın alıcısında özel nitelik aranılması durumunda bu nitelikler ile hangi
masrafların alıcıya ait olacağı, 

3 - Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, 
4 - Artırmaya iştirak için teminat alınıp alınmayacağı, teminat alınması durumunda;

alınacak teminat tutarını ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırabilecekleri,
teminat mektubunun teminat olarak verilmesi halinde mektubu, tahsil dairesine tevdi etmeleri
veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup
bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya te-
minat mektubunun hangi tarihe kadar verilebileceği,

5 - Elektronik satış platformunda ve diğer mecraalarda yapılan ilan metinleri arasında
farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilanın esas olduğu, bu farklılığın ihalenin
geçerliliğini etkilemeyeceği,

6 - Açık artırma süresinin bitimine on dakika kala yeni bir teklifin verilmesi halinde
açık artırmanın bir defaya mahsus olmak üzere bir saat uzayacağı,

7 - Elektronik ortamda verilecek tekliflerin haczedilen malın rayiç değerinin birinci ar-
tırmada %75’ini, ikinci artırmada ise rüçhanlı alacakla birlikte takip masraflarını aşması kay-
dıyla malın en yüksek teklif verene ihale edileceği, 

8 - Artırma için teminat alınmış olması halinde, en yüksek teklif verene malın ihale
edilmesi üzerine alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği, malın alınmasından vaz-
geçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda Kanun kapsamında doğacak yü-
kümlülüklere karşılık teminatın mahsup edileceği, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar
olması halinde ise bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedileceği,

9 - Birinci artırmada alıcı çıkmaması ya da verilen tekliflerin malın rayiç değerinin
%75’ini bulmaması veya en yüksek teklif verenin malı almaktan vazgeçmesi veya bedelin ta-
mamını ödememesi sebebiyle ihalenin yapılamadığı veya iptal edildiği hallerde açık artırmanın
15 gün içinde tekrar yapılacağı,

10 - Artırma sonucunun ilanda belirtilen son artırma gününü izleyen ilk iş günü aynı
platformda ilan edileceği,

11 - İhale alıcısının, ihalenin gerçekleştiğine ilişkin elektronik satış platformunda ilanın
yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 gün içinde ihale bedelinin tamamını ilgili tahsil dairesinin
banka hesabına veya veznesine yatırması gerektiği,

hususları yer alacaktır.
3.2. Gayrimenkul Mal Satışlarına İlişkin İlan
Elektronik ortamda satışı yapılacak gayrimenkullere ilişkin olarak 6183 sayılı Kanunun

93 üncü maddesi hükmüne göre gazetede yapılacak ilan ile elektronik ortamda yapılacak ilanda
aşağıdaki hususlara yer verilecek ve ilan artırmanın başlangıç tarihinden en az onbeş gün önce
başlamak suretiyle yapılacaktır. Ayrıca, gazetelerde yapılacak ilanlarda, bu Tebliğin İkinci Kı-
sım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayrimenkullerin Satışı” başlıklı bölümünün (4.2.) ve (4.3.) numaralı
alt bölümlerinde yapılan açıklamalar da dikkate alınacaktır. 

Gayrimenkul mal satış ilanında:
1 - Gayrimenkul malın elektronik ortamda elektronik satış platformunda satılacağı,
2 - Satışa çıkarılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire

numarası,
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3 - Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile
hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri ile elektronik ortamda yapılacak ilanda gayrimen-
kulün görselleri, satışa konu malın alıcısında özel nitelik aranılması durumunda bu nitelikler
ile hangi masrafların alıcıya ait olacağı,

4 - Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç de-
ğer,

5 - Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı,
ayrıca para olarak alınacak teminatın ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine ya-
tırılabileceği, teminat mektubunun teminat olarak verilmesi halinde mektubu, tahsil dairesine
tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platfor-
munda mektup bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırıla-
bileceği veya teminat mektubunun hangi tarihe kadar verilebileceği, Devlet iç borçlanma se-
netleri ile bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde bunların
vergi dairesine teslim edileceği,

6 - Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat aralığı,
7 - Gayrimenkul satış şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği,
8 - Elektronik satış platformunda ve diğer mecraalarda yapılan ilan metinleri arasında

farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilanın esas olduğu, bu farklılığın ihalenin
geçerliliğini etkilemeyeceği, 

9 - Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği,
malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda Kanun kap-
samında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edileceği, mahsup sonrasında teminattan
artan bir tutar olması halinde ise bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedileceği,

10 - Açık artırma süresinin bitimine on dakika kala yeni bir teklifin verilmesi halinde
açık artırmanın bir defaya mahsus olmak üzere bir saat uzayacağı,

11 - Elektronik ortamda verilecek tekliflerin amme alacağına rüçhanı olan alacaklar ile
yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılaması koşuluyla haczedilen malın rayiç değerinin
birinci artırmada %75’ini geçmesi gerektiği, ikinci artırmada ise rüçhanlı alacakla birlikte mas-
rafları da aşması kaydıyla en yüksek teklif verene ihale edileceği, 

12 - Gayrimenkul malın satışında teklif edilen bedelin, gayrimenkule biçilen rayiç de-
ğerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tu-
tarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde,
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonraki
tarih de belirtilmek suretiyle, gayrimenkulün elektronik ortamda hangi gün ve saat aralıklarında
tekrar artırmaya çıkarılacağı,

13 - Artırma sonucunun ilanda belirtilen son artırma gününü izleyen ilk iş günü aynı
platformda ilan edileceği,

14 - İhale alıcısının, ihalenin gerçekleştiğine ilişkin elektronik satış platformunda ilanın
yapıldığı tarihten itibaren hangi süre içinde ihale bedelinin tamamını ilgili tahsil dairesinin
banka hesabına veya veznesine yatırması gerektiği, 

15 - İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve ad-
resleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

hususları yer alacaktır.”
MADDE 15 – Aynı Tebliğin EK-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KREDİ RİSKİ AZALTIM TEKNİKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riski
Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(5) Borçlu veya borçlunun dâhil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul kıymetler
teminat olarak dikkate alınamaz. Ancak borçlu tarafından ihraç edilen ve  Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki koşulları sağlayan teminatlı menkul kıymetler, ikinci fık-
rada aranan şartın sağlanması kaydıyla repo işlemleri için teminat olarak dikkate alınabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2014 29111
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/10/2015 29511
2- 20/1/2016 29599
3- 2/3/2017 29995
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4931 

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

 
 4943 
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Gaziosmanpaşa 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4944 

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

 
 4969 

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

 
 4913/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GAZİ SOSYAL TESİSLER YERLEŞKESİNDE BULUNAN 16.660 M2’Sİ AÇIK VE 1.974 
M2’Sİ KAPALI OLMAK ÜZERE TOPLAM 18.634 M2 ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Gazi Mahallesi Sosyal Tesisler Yerleşkesinde 

(Orman Çiftliği Mahallesi 8619 ada 13 parsel no’lu taşınmaz üzerinde) bulunan 16.660 m2’si açık 
ve 1.974 m²’si kapalı olmak üzere toplam 18.634 m2 alan mevcut haliyle kiraya verilecektir. Açık 
ve kapalı alan yüz ölçüm miktarları % 5 eksik veya fazla olabilir. Kapalı alanlar; depo, 
mağazacılık ( giyim, gıda, temizlik, dayanıklı tüketim malları, küçük ev aletleri vb.), market, fast 
food, lokanta/restoran gibi ticari faaliyetler ile eğitim, öğretim sektörüne dayalı özel okul, 
dershane gibi faaliyetlerde kullanılabilecektir. Açık alanlar ise insanların günü birlik dinlenmesine 
imkan sağlayan çay bahçesi, kır bahçesi, fast food (lokanta/restoran,) çocuk eğlence parkı, peyzaj 
bitkileri vb. faaliyetler ile eğitim, öğretim sektörüne dayalı özel okul, dershane gibi faaliyetlerde 
kullanılabilecektir. Kira müddeti 5(beş) yıldır. 

2- İhale, 22/06/2021 Salı günü saat 14:30’da kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve 
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3- Teklif mektupları en geç 22/06/2021 Salı günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak 
servisine verilmiş olacaktır. 

4- İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

P.No 
İhale Konusu Alanın 

Adı 

Toplam 

Miktarı 

(m²) 

Muhammen 

Bedel 

TL/Ay 
(Kdv Hariç) 

Yıllık 

Muhammen 

Bedel 

TL/Yıl 
(Kdv Hariç) 

İhale 

Geçici 

Teminatı 

(TL) 

1 

16.660 M2’si Açık ve 
1.974 M2’si Kapalı 
Olmak Üzere Toplam 
18.634 M2 Alan 

18.634 40.000,00 480.000,00 48.000,00 

5- Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saat’e kadar 
Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesaba 
yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir. 

6- İhale teklif fiyatları, KDV hariç, 18.634 m2 yüz ölçüme sahip taşınmazın tamamı için 
verilecektir. 

7- İhale şartnamesi www.tigem.gov.tr adresi pazarlama ihaleleri bölümünden 
incelenebilir. 

8- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 
İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi 
olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İlan olunur. 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sk. No:62 
Bakanlıklar/ANKARA 
Tel: 0 312 417 84 70 
Fax: 0 312 417 78 39 4981/1-1 
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2.000 GR. TTYY TİRYAKİ ÇAYI BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-Teşekkülümüz ihtiyacı olan 8.000 kg. 2.000 gr. TTYY Tiryaki çayı baskılı bobin, %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 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.06.2021 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. 
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8-İstekliler kısmi teklif veremezler. 
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. 

 4737/1-1 
—— • —— 

ÇİĞLİ-HALKAPINAR ARASI DENİZ YOLU POZ ÖNÜ HAZIRLAMA VE POZ 
ARKASI TAMAMLAMA İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/312122 
1. İdarenin  
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı 
No:121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 830 49 31 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve  miktarı : Çiğli-Halkapınar Arası Deniz Yolu Poz Önü 

Hazırlama ve Poz Arkası Tamamlama İşleri. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 18.06.2021 tarihi Cuma Günü Saat 
14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 
veznesinden (KDV Dahil)  500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4833/1-1 
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BORU, DİRSEK VE SAC LEVHA MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ihtiyacı olan boru, dirsek ve sac levha malzeme temini ihalesi Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2021/317145 

1-İdarenin 

a- Adresi  : Yunus Emre Cad. Şekerevleri Mah. No:2 BURDUR 

b- Telefon Numarası  : 0248 233 19 35 

c- Faks Numarası  : 0248 233 12 67 

2-İhale konusu malın 

a- Adı  : Fabrikamız ihtiyacı olan boru, dirsek ve sac levha malzeme temini 

b- Niteliği ve Miktarı  : Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen 

şartlar dahilinde fabrikamıza malzeme ambarına teslim edilmek üzere temin edilecektir. 

 MAL KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI MİKTARI 

 BORULAR  

1 Boru 168,3 x 6,3 EN 10217-7 (TS6814) –1.4301 (AISI 304)  24 METRE 

2 Boru 139,7x5,6 EN 10217-1 P235 TR1  60 METRE 

3 Boru 219,1x7,1 EN 10217-1 P235 TR1  60 METRE 

4 Boru 273x8,0 EN 10217-1 P235 TR1  36 METRE 

5 Boru 323,9x8,8 EN 10217-1 P235 TR1  12 METRE 

 DİRSEKLER  

6 Dirsek 90º L.R. 2” STD/sch 40 ASME B16.9 A234WPB  12 ADET 

7 Dirsek 90º L.R. 5” STD/sch 40 ASME B16.9 A234WPB  42 ADET 

8 Dirsek 90º L.R. 6” STD/sch 40 ASME B16.9 A234WPB  14 ADET 

9 Dirsek 90º L.R. 8” STD/sch 40 ASME B16.9 A234WPB  46 ADET 

10 Dirsek 90º L.R. 10” STD/sch 40 ASME B16.9 A234WPB  7 ADET 

11 Dirsek 90º L.R. 12” STD/sch 40 ASME B16.9 A234WPB  8 ADET 

12 Dirsek 90º L.R. 6” STD ASME B16.9 AISI 304   5 ADET 

 SAC LEVHALAR   

13 Sac Levha St-37 t=4 mm, 1000x2000 mm,  83 TABAKA 

14 Sac Levha St-37 t=4 mm, 1250x2500 mm 38 TABAKA 

15 Sac Levha St-37 t=4 mm, 1500x3000 mm 10 TABAKA 
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3-İhale Konusu malın teslim yeri  : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

4-İhale dokümanın görülmesi ve temini  

a)İhale dokümanının görüleceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c)İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil )  : 100,00 TL 

5-İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  

a)Tekliflerin sunulacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği  

b) İhalenin yapılacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi  : 18 /06 /2021  

d) İhale (son teklif verme) saati  : 14.30 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Teklifler 18/06/2021 Cuma Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (18/06/2021 Cuma) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 

yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 

verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

9-Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

10- Bu ihalede tamamı için teklif verilebileceği gibi, her malzemenin tamamı için 

(boruların tamamı için, dirseklerin tamamı için ve saç levhaların tamamı için) kısmi olarak teklif 

verilebilecektir. 

 4938/1-1 

16 Sac Levha AISI 304 t=2 mm, 1000x2000 mm  91 TABAKA 

17 Baklava Dilimli Sac 3/4 mm, St-3, 1000x2000 mm  45 TABAKA 

18 Baklava Dilimli Sac 3/4 mm, St-37, 1250x2500 mm  21 TABAKA 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 

1. İHALENİN KONUSU 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazların 

“Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. Taşınmazlar, 6306 

sayılı Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş 

olan muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 

No 

Parsel 

No 
Fonksiyonu 

Taşınmaz 

Alanı (m²) 
Emsal 

Emsale Esas 

İnşaat Alanı 

(m²) 

Gaziantep Şahinbey Kahvelipınar 

8139 1 Konut 1.702,78 2 3.405,56 

8140 1 Konut 1.701,94 2 3.403,88 

8141 1 Konut 1.704,59 2 3.409,18 

8142 1 Konut 1.855,37 2 3.710,74 

Toplam 6.964,68  13.929,36 

 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

İdare : Şahinbey Belediye Başkanlığı 

Adres : Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No:8 Şahinbey / GAZİANTEP 

Telefon-Fax : 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 

3. İŞİN ADI : “Kahvelipınar Mahallesi 8139 Ada 1 Parsel, 8140 Ada 1 Parsel, 8141 Ada 

1 Parsel ve 8142 Ada 1 Parsellerde Kayıtlı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı 

Yöntemiyle Satılması ” işi. 

4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Kahvelipınar Mahallesi 1.702,97 m² alanlı 8139 ada 1 parsel, 1.701,94 m² alanlı 8140 ada 1 

parsel, 1.704,59 m² alanlı 8140 ada 1 parsel ve 1.855,37 m² alanlı 8142 ada 1 parsellerde kayıtlı 

toplam 6.964,68 m² arsa alanlı, 13.929,36 m² emsal hakkı kullanılarak yapılacak taşınmazların 

idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, 

pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir. 

5. MUHAMMEN BEDEL: 15.000.000,00-TL (onbeşmilyon-TürkLirası) 

İlgili kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 

6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 

veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 

da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 
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7. İHALENİN YERİ, ZAMANI VE EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 23.06.2021 

Çarşamba günü saat 14:00’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleye 

katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (23.06.2021 

Çarşamba) saat 12:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale 

Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL 

(BeşyüzTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 

a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 

b. İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası, veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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 

d. 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 görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri 

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun) 

f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 

g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri 

h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 

tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 

fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 

gösteren Mali Durum Belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 

ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 



8 Haziran 2021 – Sayı : 31505 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 

nakit kredi toplamlarının 3.000.000,00-TL (üçmilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 

kredilerinin de yine 3.000.000,00-TL (üçmilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 

halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 

birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 

gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 

durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 

sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 6.000.000,00TL (altımilyon-Türk 

Lirası) olması gerekmektedir. 

Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 

Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 

ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin 

iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “B” sınıfı müteahhitlik 

sertifikasına sahip olmalı ve kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve tek 

bir iş kapsamında en az toplam 10.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olmalıdır, buna 

ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş 

ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

m. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 

Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 

tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 

edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 

dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 4945/1-1 
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TAŞINMAZLAR ÜZERİNE AKARYAKIT İSTASYONLARI İNŞA EDİLEREK 
İŞLETİLMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz mülkiyetindeki, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 824 ada, 15 parsel, 

Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 763 ada, 6 parsel, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy 
Mahallesi, 113 ada, 165 parsel, Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 7303 ada, 2 parsel, Bayrampaşa 
İlçesi, Esenler Mahallesi, 1165 parsel, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 802 ada, 6 parsel 
sayılı taşınmazlar üzerine Akaryakıt İstasyonları inşa edilerek işletilmeye verilmesi işinin ihalesi 
yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 1703 
2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı : Belediyemiz mülkiyetindeki, Beykoz İlçesi, 

Çubuklu Mahallesi, 824 ada, 15 parsel, 2.440 m² 
alanlı, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 763 
ada, 6 parsel sayılı 2.004 m² alanlı, Eyüpsultan 
İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 113 ada, 165 parsel, 
2.393 m² alanlı, Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 
7303 ada, 2 parsel, 2.069 m² alanlı, Bayrampaşa 
İlçesi, Esenler Mahallesi, 1165 parsel sayılı 1.692 m² 
alanlı, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 802 
ada, 6 parsel sayılı 1.590 m² alanlı taşınmazlar 
üzerine Akaryakıt İstasyonları inşa edilerek 
işletilmeye verilmesi işi 

3) Muhammen Bedel : 357.000.-TL + KDV/AY (12.852.000.-TL + KDV/3 YIL) 
4) Geçici Teminat : 385.560.-TL 
5) İşletme Süresi : 3 Yıl 
6) Yeterlik İçin Son Başvuru  
     Tarih ve Saati : 28 Haziran 2021 Saat: 14:00 
7) İhale Tarihi ve Saati : 30 Haziran 2021 Saat: 10:00  
    Son teklif verme tarih ve saati : 29 Haziran 2021 Saat: 15:30 
8) İhalenin Yapılacağı Yer : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 
  Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 

Fatih/İstanbul 
9) Yeterlik Başvurusunun  
     Yapılacağı Yer : Emlak Müdürlüğü 
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı   
No: 5 Bakırköy- İstanbul 

10) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 
istinaden Kapalı Teklif Usulü 

11) İhale şartnamesinin görülebileceği  
      veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Emlak 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek 
Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme 
Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy- İstanbul 
adresinde görülebilir veya satın alınabilir.  

  Tel: 0212 455 33 88   Fax: 0212 449 51 33 
12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 
12.1.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 
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a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (12.1.1.a.) fıkrasında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.1.2. İmza Sirkülerini Vermesi, 
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (12.1.2.a.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 
12.1.3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi vermesi 

12.1.4. İsteklinin en az 50 (elli) kişi istihdam etmekte olduğuna dair ilgili Sosyal Güvenlik 
Kurumundan alınacak belge, 

12.1.5. İsteklinin 2020 sene sonu Bağımsız Denetim Raporunun olması. Bu rapora 
istinaden net işletme sermayesinin pozitif, banka ve diğer mali borçlarının öz kaynaklarının 1/3 ü 
kadar olduğunu belirten YMM raporu sunulması, 

12.1.6. İsteklinin son iki yıl içerisindeki toplam cirosunun 300.000.000,00 TL ve üzerinde 
olması. (Ciro ispatına dönük kesin vergi beyannameleri sunulmalıdır.) 

12.1.7. İsteklinin veya hakim ortağının mali yapısının ispatına dönük son 6 aylık mevduat 
bakiyesinin 3 yıllık kira yükümlülüğünü ve inşaat maliyetini karşılayacak 6.000.000,00 TL 
vadesiz mevduat varlığının bankadan onay teyid yazısı. (Kamu ve Belediye İştiraklerinin ihaleye 
katılması halinde bu şart aranmayacak olup diğer katılımcılar tarafından ilgili hakim ortaklığın 
ispatına dönük ilmühaber, hisse veya noter onaylı hazirun cetveli sunulmalıdır.) 

12.1.8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü 
ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında 
birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması 
gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden temin edilecek 
“Borcu Yoktur Belgesi”, 

12.1.9. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 
olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

12.1.10. Ortak girişim beyannamesi 
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 
veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 
sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 
olabilir. 

12.1.11. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekmektedir. 
12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 
12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 
12.2.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(12.2.3.a.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.2.4. İmza Sirküleri, 
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(12.2.4.a.) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 
12.2.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi, 

12.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde 
kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 
yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 
sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 
olabilir. 

12.2.7. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
13) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 
14) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 
No: 5 Bakırköy- İstanbul adresine, 28.06.2021 saat: 14:00’a kadar yeterlik müracaatında 
bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. 
İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale 
Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan 
kendilerine iade edilecektir. 

15) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır 

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde 
belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 29 Haziran 
2021 saat: 15:30’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5    34134 Fatih / 
İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih 
ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

17) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 29 Haziran 2021 saat:15.30’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 
34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

18) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 29 Haziran 2021 
Saat: 15:30’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

20) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 4877/1-1 



8 Haziran 2021 – Sayı : 31505 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 1791 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Beşiktaş 

c)Mahallesi : Dikilitaş 

d) Pafta No : - 

e) Ada No : 25 

f) Parsel No : 77 

g) Yüzölçümü : 5.763,63 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : Boş 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) İmar Durumu : Ticaret + Konut Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 175.000.000.-TL 

4) Geçici Teminatı :     5.250.000.-TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 30 Haziran 2021 Saat: 10:00  

    Son teklif verme tarih ve saati : 29 Haziran 2021 Saat: 15:30 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

  Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 

Fatih/İstanbul 

7) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesinin görülebileceği  

    veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Emlak Müdürlüğü, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 

Bakırköy- İstanbul adresinde görülebilir ve satın 

alınabilir.  

  Tel: 0212 455 33 88    Fax: 0212 449 51 33 

9) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf 

içerisinde İhale Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 
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b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

j) Şartname satın alındığına dair belge 

10) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 29 Haziran 2021 saat 15:30’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında 

teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 29 Haziran 2021 saat: 15.30’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne 

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 

34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. 

14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 29 Haziran 2021 saat: 

15:30’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/ 

Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka 

hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

15) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. 

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 4878/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4980/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 

numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 

yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile 

işlem tesis edilmiştir. 

- Edirne İli, 2474 ada, 3 parsel - Kübra Ecem YAKAR (0022113103003110) - 06.05.2021 

tarihli ve 924600 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, 242EE1B pafta, 7215 ada, 4 parsel - Nuroğlu Gayrimenkul Taahhüt İnş. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. (0034315322915520) - Şirket ortağı Metin TEKİN - 03.05.2021 tarihli ve 

112 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, F22D25D2D pafta, 326 ada, 30 parsel - İlhan ASKERLER 

(0034111518933366) - 03.05.2021 tarihli ve 113 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 

(bir) yıl. 

- İstanbul İli, G22B01A4A pafta, 7620 ada, 11 parsel - Çırağan Gayrimenkul Emlak 

İnşaat Eğitim Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (0034311828316212) - Şirket ortağı Eda ERGİN 

- 03.05.2021 tarihli ve 114 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 13A-2B pafta, 46920 ada, 3 parsel - Emre Doğan Hayrettin İnce Adi 

Ortaklığı (0006613606683504) - Şirket ortakları Emre DOĞAN (0006113606481504), Hayrettin 

İNCE (0006113606648121) - 24.02.2021 tarihli ve 2021-18 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 

Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Sakarya İli, 31L-1C pafta, 1009 ada, 4 parsel - Kırıntı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi (0054312282138447) - Şirket ortağı Sema ÖZBEK - 30.04.2021 tarihli ve 308 sayılı İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, H21C07B3A pafta, 6303 ada, 6 parsel - Pramit16 Yapı Müşavirliği Hafriyat 

Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (0016212152761020) - Yönetim kurulu başkanı ve 

üyesi Gülhan ÖZLÜTIRAŞ - 25.05.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, 102 pafta, 1363 ada, 443 parsel - Bünyamin KUMAŞ (0016113618271467) - 

25.05.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Konya İli, 26K3 pafta, 14685 ada, 9 parsel (B ve C Bloklar) - Aykardeş Detay Araştırma 

Geliştirme Yapı Emlak Nakliye Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0042312756796731) - 

Şirket ortağı Ali AY - 18.05.2021 tarihli ve İPTAL-2021-02-32 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 

Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 1782 ada, 15 parsel - Veyşa İnşaat Taahhüt Emlak Otomotiv Gıda Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi Ltd. Şti. (0059312321600238) - Şirket ortağı Veysel KARABULUT - 

26.04.2021 tarihli ve 2021-121 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 2276 ada, 187 parsel - Sezen İnşaat Taahhüt Tekstil San. Tic. Paz. Ltd. Şti. 

(0059311160874612) - Şirket ortağı Muammer SEVEN - 26.04.2021 tarihli ve 2021-122 sayılı İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 
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- Tekirdağ İli, 1879 ada, 15 parsel - Ulvi ARDIÇ (0059110406261613) - 26.04.2021 

tarihli ve 2021-123 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 1346 ada, 17 parsel - Yusuf GEYHAN (0059111212802256) - 26.04.2021 

tarihli ve 2021-124 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 3022 parsel - Ali GÜLERYÜZ (0059110426644048) - 26.04.2021 tarihli 

ve 2021-125 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 1180 ada, 8 parsel - Şena Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

(0059315036131566) - Şirket ortağı Yalçın ŞENER - 26.04.2021 tarihli ve 2021-126 sayılı İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 1910 ada, 14 parsel - Özhazar İnşaat Taah. Gıda Temizlik Hizm. San. ve 

Tic. Ltd. Şti. (0059315194342557) - Şirket ortağı Adem HAZAR (0059110129288440) - 

26.04.2021 tarihli ve 2021-127 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 2733 ada, 7 parsel - Canikli Grup Turz. Petr. Ür. İnş. San. ve Tic. A.Ş. 

(0059212757450322) - Yönetim Kurulu Başkanı Mert Can CANİKLİ; Yönetim Kurulu Üyeleri 

Salih CANİKLİ (0059112175350330), Bülent KESDİ - 26.04.2021 tarihli ve 2021-128 sayılı İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 2728 ada, 1 parsel - Canikli Grup Turz. Petr. Ür. İnş. San. ve Tic. A.Ş. 

(0059212757450322) - Yönetim Kurulu Başkanı Mert Can CANİKLİ; Yönetim Kurulu Üyeleri 

Salih CANİKLİ (0059112175350330), Bülent KESDİ - 26.04.2021 tarihli ve 2021-129 sayılı İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 2123 parsel - Canikli Grup Turz. Petr. Ür. İnş. San. ve Tic. A.Ş. 

(0059212757450322) - Yönetim Kurulu Başkanı Mert Can CANİKLİ; Yönetim Kurulu Üyeleri 

Salih CANİKLİ (0059112175350330), Bülent KESDİ - 26.04.2021 tarihli ve 2021-130 sayılı İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 

dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının ve yönetim 

kurulu üyelerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde 

iptal süresince verilmemesine, 

- Sivas İli, İ38D01Cİ38 pafta, 5495 ada, 41 parsel - Sivas İskar Yapı İnşaat Taahhüt İnş. 

Mal. San. Tic. Ltd. Şti. (0058315282561548) - Şirket ortağı İsmail KARATAŞ- 20.05.2021 tarihli 

İl Yetki Belge Komisyonu Kararı; Bursa İli, H21C05D4C pafta, 3056 ada, 6 parsel - Zenolu Yapı 

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (0016315084238220) - Şirket ortakları Emine AYDIN, Recep 

AYDIN- 07.05.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptallerinin 

kaldırılmasına, 

Karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4912/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06.05.2021, 20.05.2021 ve 27.05.2021 tarihli 

Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen, lisansı 

sona erdirilen tüzel kişiler: 

1 

06.05.2021 tarihli ve 10195-10 sayılı Kurul Kararı ile;  

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine, 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB 

Dağıtım Lisansı verilmiştir. 

2 

06.05.2021 tarihli ve 10212-2 sayılı Kurul Kararı ile;  

Samsun Avdan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye “Kuzey Biyogaz Tesisi” projesi için, 18 

(onsekiz) yıl, 2 (iki) ay, 22 (yirmiiki) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

3 

20.05.2021 tarihli ve 10214-1 sayılı Kurul Kararı ile;  

Vega Diyarbakır Atık Yönetim ve Enerji Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne “Vega 

Diyarbakır Enerji Üretim Tesisi” projesi için, 15 (onbeş) yıl süreli üretim lisansı 

verilmiştir. 

4 

20.05.2021 tarihli ve 10214-2 sayılı Kurul Kararı ile;  

Yılmazlar Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Yılmazlar BES” projesi için, 

49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

5 

20.05.2021 tarihli ve 10214-11 sayılı Kurul Kararı ile;  

Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Tekirdağ Enerji Üretim Santrali” için verilen 

20/05/2010 tarihli ve EÜ/2564-4/1628 numaralı üretim lisansı 31/05/2021 tarihi itibariyle 

sona erdirilmiştir. 

6 

20.05.2021 tarihli ve 10214-12 sayılı Kurul Kararı ile;  

Ceyduru Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Duru Reg. ve HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl 

süreli üretim lisansı verilmiştir. 

7 

20.05.2021 tarihli ve 10214-13 sayılı Kurul Kararı ile;  

Derin Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.’ye "Çamlıca II HES" üretim tesisi için verilen 

09/02/2011 tarihli ve EÜ/3071-2/1816 numaralı üretim lisansı 20/05/2021 tarihi itibariyle 

sonlandırılarak, HGG Enerji Üretim A.Ş.’ye "Çamlıca II HES" üretim tesisi için, 36 

(otuzaltı) yıl, 10 (on) ay, 26 (yirmialtı) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni 

üretim lisansı verilmiştir. 

8 

20.05.2021 tarihli ve 10214-17 sayılı Kurul Kararı ile;  

Tunna Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Gülümuşağı RES” projesi 

için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

9 

20.05.2021 tarihli ve 10214-18 sayılı Kurul Kararı ile;  

Sandeks Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Beyyurdu RES” projesi 

için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

10 

20.05.2021 tarihli ve 10223-1 sayılı Kurul Kararı ile;  

İltek Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “İltek Enerji BES” projesi için, 

49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

11 

20.05.2021 tarihli ve 10224-1 sayılı Kurul Kararı ile;  

Eko En Enerji Elektrik İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Kuşadası Biyokütle Tesisi” 

projesi için, 31/12/2031 tarihinde dolacağı dikkate alınarak 10 (on) yıl, 7 (yedi) ay, 11 

(onbir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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12 

20.05.2021 tarihli ve 10224-2 sayılı Kurul Kararı ile;  

Eko En Enerji Elektrik İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Efeler Biyokütle Tesisi” projesi 

için, 31/12/2031 tarihinde dolacağı dikkate alınarak 10 (on) yıl, 7 (yedi) ay, 11 (onbir) gün 

süreli üretim lisansı verilmiştir. 

13 

27.05.2021 tarihli ve 10225-1 sayılı Kurul Kararı ile;  

Türk Çim Tarım Sanayi Anonim Şirketi’ne “Türk Çim Biyogaz Tesisi” projesi için, 49 

(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

14 

27.05.2021 tarihli ve 10225-2 sayılı Kurul Kararı ile;  

Honaz Biyokütle Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Honaz Biyokütle Enerji Santrali” 

projesi için 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

15 

27.05.2021 tarihli ve 10225-3 sayılı Kurul Kararı ile;  

Eko En Enerji Elektrik İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Didim Biyokütle Tesisi” projesi 

için, 31/12/2031 tarihinde dolacağı dikkate alınarak 10 (on) yıl, 7 (yedi) ay, 4 (dört) gün 

süreli üretim lisansı verilmiştir. 

16 

27.05.2021 tarihli ve 10225-4 sayılı Kurul Kararı ile;  

As Koç Enerji Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “AS 

KOÇ POLATLI BES” projesi için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

17 

27.05.2021 tarihli ve 10225-22 sayılı Kurul Kararı ile;  

Akın Holding Anonim Şirketi’ne “Örlemiş RES” projesi için verilen 07/11/2019 tarihli ve 

EÜ/8919-16/04359 numaralı üretim lisansı 27/05/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak, 

Örlemiş RES Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Örlemiş RES” projesi için, 47 

(kırkyedi) yıl 5 (beş) ay 11 (onbir) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim 

lisansı verilmiştir. 

18 

27.05.2021 tarihli ve 10239-1 sayılı Kurul Kararı ile;  

Gazişehir Enerji Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne “Gaziantep Katı Atık Biyokütle 

Santrali” projesi için, 02/09/2038 tarihinde dolacağı dikkate alınarak 17 (onyedi) yıl, 3 

(üç) ay, 6 (altı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

19 

27.05.2021 tarihli ve 10239-2 sayılı Kurul Kararı ile;  

Akoda Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Akoda BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl 

süreli üretim lisansı verilmiştir. 

20 

27.05.2021 tarihli ve 10239-8 sayılı Kurul Kararı ile;  

Tırsan Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Değirmen Reg. ve HES” projesi için verilen 

04/08/2011 tarihli ve EÜ/3344-6/2030 numaralı üretim lisansının iptal edilmesine ilişkin 

alınan 23/03/2017 tarihli ve 6984-22 sayılı Kurul Kararı, Mahkeme Kararı ile geri 

alınmıştır. Söz konusu lisans 27/05/2021 tarih itibariyle sona erdirilmiştir. 

21 

27.05.2021 tarihli ve 10240-1 sayılı Kurul Kararı ile;  

ITC-KA Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “ITC Yenikent Enerji Üretim Tesisi” projesi 

için, 21 (yirmibir) yıl, 7 (yedi) ay, 4 (dört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

22 

27.05.2021 tarihli ve 10240-5 sayılı Kurul Kararı ile;  

Aslanlı Van Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Aslandağı Beyyurdu Enerji Grubu” 

projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

 4887/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06.05.2021 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler: 

1 

06.05.2021 tarihli ve 10201-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Castrol Madeni Yağlar Ticaret Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı 

verilmiştir. 

2 

06.05.2021 tarihli ve 10201-3 sayılı Kurul Kararı ile; 

Castrol Madeni Yağlar Ticaret Anonim Şirketi’ne, 15 (onbeş) yıl süreyle İhrakiye Teslimi 

Lisansı verilmiştir. 

 4887/2/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20.05.2021 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17. maddesi çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişi: 

1 

20.05.2021 tarihli ve 10217 sayılı Kurul Kararı ile; 

İpragaz Anonim Şirketi’nin 03.02.2006 tarihli ve LPG-DPO/644-270/00098 numaralı 

LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06.05.2021 ve 27.05.2021 tarihli Kararlarıyla 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16. Maddesi çerçevesinde lisans 

süre uzatımı yapılan tüzel kişiler: 

1 

06.05.2021 tarihli ve 10202-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Yalın Petrol Ticaret Turhan Yalın ve Orhan Yalın Kollektif Şirketi’nin 15/06/2006 tarihli 

ve LPG-DPO/790-5/05068 numaralı LPG depolama lisansının süresi 15/06/2036 tarihine 

kadar uzatılmıştır. 

2 

06.05.2021 tarihli ve 10202-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Erol Gaz İnşaat Nakliye Gıda ve Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi’nin 08/06/2006 tarihli ve LPG-DAĞ/783-12/04012 numaralı LPG dağıtıcı

lisansının süresi 08/06/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

3 

27.05.2021 tarihli ve 10230-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’nin 13/06/2006 tarihli ve LPG-DAĞ/785-

9/04447 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 13/06/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

4 

27.05.2021 tarihli ve 10230-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Güvenal Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 13/06/2006 tarihli ve LPG-

DAĞ/785-14/04452 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 13/06/2036 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

 4887/3/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak 
şartıyla: 

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 
dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği başvuru formlarına özgeçmişlerini, 
2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik 
belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun 
doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel 
yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve 
bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten 
doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet 
fiziki dosyayı, 6 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi 
Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 
dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, 
lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç 
belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun 
doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş 
halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent 
kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, 
bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, 
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan 
EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde 
kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. 
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp 
ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine 
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların 
denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir. 

NOT: 
1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında 

istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde 
tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. 

2. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin başvuru 
başlıklı 5. maddesinde “Aday, … başvurularını ilanda belirtilen birimlere şahsen yaparlar.” 
düzenlemesi yer almakla birlikte, dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi süreci sebebiyle posta 
yoluyla yapılacak başvurularda kabul edilecektir. 

İlan Tarihi  : 08.06.2021 
Başvuru Tarihi : 08.06.2021 
Son Başvuru Tarihi : 22.06.2021 
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BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI 

1 
Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 

Havacılık 

Yönetimi Bölümü 

Havacılık Yönetimi 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını aldıktan 

sonra en az beş yıl açık 

bulunan profesörlük kadrosu 

ile ilgili bilim alanında 

çalışmış olmak, kendi bilim 

alanında uluslararası 

düzeyde orijinal eserler 

vermiş olmak. 

2 Espiye MYO. 

Bitkisel ve 

Hayvansal Üretim 

Bölümü 

Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler Programı 
Doçent 2 1 

Doçentlik unvanını Biyoloji 

bilim alanında almış olmak, 

tıbbi ve aromatik bitkilerin 

biyoteknolojik uygulama 

alanları ve bitki-bakteri 

ilişkisi konularında 

çalışmaları olmak. 

3 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik 

Bölümü 

Matematiğin 

Temelleri ve 

Matematik Lojik 

Anabilim Dalı 

Doçent 2 1 

Matematik bilim alanında 

doçentliğini almış olmak ve 

sürekli ortamlar 

mekaniğinde yaklaşık 

çözüm yöntemleri 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

4 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Bölümü 

Genel Türk Tarihi 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Genel Türk Tarihi Anabilim 

dalında doçent unvanını 

almış olmak, devlet teşkilatı 

hakkında çalışmaları olmak. 

5 

Görele Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Grafik Tasarımı 

Bölümü 

Grafik Tasarımı 

Anasanat Dalı 
Doçent 1 1 

Güzel Sanatlar Tasarım 

alanında doçent unvanı 

almış olmak. Dijital Sanat 

alanında çalışmaları olmak. 

6 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Bölümü 

Kentleşme ve 

Çevre Sorunları 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Yerel Yönetimler, Kent ve 

Çevre Politikaları bilim 

alanında doçentliğini almış 

olup, ilgili alanda çalışmaları 

olmak. 

7 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Bölümü 

Siyaset ve Sosyal 

Bilimler Anabilim 

Dalı 

Doçent 3 1 

Doçent unvanını almış olup, 

uluslararası güvenlik ve 

savunma politikaları üzerine 

çalışmaları olmak. 

8 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler Bölümü 

Siyasi Tarih 

Anabilim Dalı 
Doçent 2 1 

Doçent unvanını 

Uluslararası İlişkiler 

alanında almış olmak, 

uluslararası güvenlik ve 

uluslararası terörizm 

alanlarında çalışmaları 

olmak. 
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9 
Mühendislik 

Fakültesi 

Genetik ve 

Biyomühendislik 

Bölümü 

Genetik ve 

Biyomühendislik 

Anabilim Dalı 

Doçent 2 1 

Enzim ve mikrobiyal 

biyoteknoloji ile mikoloji 

konularında çalışmaları 

olmak. 

10 
Mühendislik 

Fakültesi 

Genetik ve 

Biyomühendislik 

Bölümü 

Genetik ve 

Biyomühendislik 

Anabilim Dalı 

Doçent 2 1 

Biyoteknoloji üzerine ve bitki 

toksinleriyle ilgili moleküler 

biyoloji ve genetiği alanında 

çalışmaları olmak. 

11 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bölümü 

Psikiyatri 

Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Psikiyatri Hemşireliği 

alanında doçent unvanı 

almış olmak, Psikotik 

bozukluk, duygudurum 

bozukluğu ve alkol kullanım 

bozukluğu konularında 

çalışmaları olmak. 

12 

Sosyal 

Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Muhasebe ve 

Vergi Bölümü 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 

Programı 

Doçent 1 1 

Muhasebe alanında doçent 

unvanı almış olmak. 

Çevresel raporlama ve 

finansal olmayan verilerin 

raporlanması konularında 

çalışması olmak. 

13 

Teknik Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bitkisel ve 

Hayvansal Üretim 

Bölümü 

Fındık Eksperliği 

Programı 
Doçent 1 1 

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve 

Islahı bilim alanında doçent 

unvanı almış olup, fındıkta 

hasat sonrası alanında 

çalışmaları olmak. 

14 

Teknik Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Mimarlık ve Şehir 

Planlama Bölümü 

Mimari 

Restorasyon 

Programı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını almış 

olmak, ahşap fiziği ve 

mekaniği alanında 

çalışmaları olmak. 

15 
Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik 

alanında almış olup, Çocuk 

Ruh Sağlığı konularında 

çalışmaları olmak. 

16 
Mühendislik 

Fakültesi 

Harita 

Mühendisliği 

Bölümü 

Harita Mühendisliği 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Harita Mühendisliği alanında 

doçentliğini almış olmak, 

Şehir Gelişimi ve Uzaktan 

Algılama konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

17 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Halk Sağlığı alanında tıpta 

uzmanlık unvanı almış olup, 

yaşlı ve kadın sağlığı 

konularında çalışması 

olmak. 
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18 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Kardiyoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Kardiyoloji alanında tıpta 

uzmanlık unvanı almış olup, 

Girişimsel Kardiyak 

Elektrofizyoloji ve Ablasyon 

konusunda klinik deneyimi 

olmak. 

19 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

İlgili alanda uzman olup, 

çürük oluşumunda genetiğin 

etkisi konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

 4891/1/1-1 

—— • —— 
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim 
elemanı alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı 

talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak 
kabul edilir. 

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. 

MUAFİYET 
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı 
aranmaz. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru Formu (Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet 

sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi İlanı 
Başvuru Formu (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından 
ulaşılabilir.) 

2. Özgeçmiş. 
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devlet üzerinden 

alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

5. Lisans transkripti fotokopisi.( Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans 
mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.) 
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6. Yüksek lisans mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak 
mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge). 

7. İki adet fotoğraf 
8. ALES Belgesi. (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi 

Sınav (ALES) belgesi geçerlidir) 
9. İlana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev 

yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir. 
10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

vereceklerdir.) 
11. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar. 
12. Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (Söz konusu metne 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde Dokümanlar/Akademik 
Dokümanlar/ Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 
(http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.) 

NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. 
Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. 
Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları 
yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. 

İlk Başvuru Tarihi : 08.06.2021 
Son Başvuru Tarihi : 22.06.2021 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 25.06.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 01.07.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.07.2021 

SIRA 

NO 
BİRİMİ UNVANI DER. AD. 

ALES 

TÜRÜ VE 

PUANI 

YAB. 

DİL 

PUANI 

İLAN ŞARTLARI 

1 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Terapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi Prg. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

ALES- 

70 

SAY 

- 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans 

mezunu olup, tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. Belgelendirmek 

kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en 

az 1 yılı sporcu sağlığı alanında olmak 

üzere fizyoterapi alanında en az 5 yıl 

çalışmış olmak 

BAŞVURU YERİ VE SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: 
Başvurular, kadro ilanının yapıldığı ilgili birimin aşağıda belirtilen adresine şahsen veya posta 
yoluyla yapılacaktır. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Postadaki 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Ön Değerlendirme Sonucu ve Giriş Sınavı 
Değerlendirme Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirtilen internet adresinde 
yayınlanacaktır. 

İLANDA YER ALAN BİRİM BAŞVURU ADRESİ 
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET 

ADRESİ 

Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 

Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN 

https://saglikhizmetlerimyo.giresun.edu.tr/ 

 4891/2/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman il sınırları dahilinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/3576 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının uzatılmış süresinin sona erdiği 

31.05.2021 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 

on yıl süre ile uzatılması için 04.05.2021 ve 27.05.2021 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 4888/1-1 

—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 

sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 

maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim 

üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 

birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, 

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri 

gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 

tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi  

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR: Osmanlı son dönemi üzerine uzmanlaşmış, özellikle Türk - Yunan 

ilişkileri konusunda uluslararası çalışmalara sahip olması ve yurt dışı eğitim ve öğretim deneyimi 

olması. AHCI ve SSCI indekslerinde taranan akademik dergilerde en az bir makale yayınlamış 

olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 

 4903/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’ne tam gün statüde 
çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel 

yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, 
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler 

ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri 
gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 
tamamlayıcı bilgiler İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Doktorasını çeviribilim alanında tamamlamış, lisans derecesini 

İngilizce-Türkçe çeviribilim alanında tamamlamış olmak. Mütercim Tercümanlık Bölümünde en 
az dört akademik dönem ders vermiş olmak. Sözlü çeviri ve toplum çevirmenliği konusunda 
araştırmalar yapmış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 

 4914/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Gönül Elleri İnsani Yardım Vakfı 
VAKFEDENLER: Şadi Yazıcı 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.05.2021 tarihinde kesinleşen, 
25.03.2021 tarihli ve E: 2020/715 K: 2021/179 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ihtiyaç sahibi olanların, engellilerin, 
hastaların, yetimlerin, dulların, şiddet mağdurlarının, yaşlıların, savaş ve afet mağdurları ile 
benzeri maddi ve manevi yardıma muhtaçların; beslenme, giyinme, tedavi, medikal malzeme, 
eğitim, yakacak, geçici ve daimi barınma, psikolojik destek vb. her türlü ihtiyaçlarını gidermek ve 
vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksenbin Türk Lirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Dr. Şadi Yazıcı 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, vakfın amacına en yakın olan başka bir 

vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 4904/1-1 
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI/BİLİM 

DALI/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Genel Cerrahi Anabilim 

Dalı 
Profesör 1 

 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 

yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 4785/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4915/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

 4907/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri: A Sıra No: 13)
–– Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/47, K: 2021/16 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2021 Tarihli ve 2018/15128 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/35039 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


