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YÖNETMELİKLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:
YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/2/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı
Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“b) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde YTM’ye intikal etmiş
sermaye piyasası araçlarının 7/9/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen
İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iadesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,”

“ç) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, zamanaşımına uğrayan
her türlü emanet ve alacakların emaneten devralınması, izlenmesi, emanet ve alacaklardan kay-
naklanan hakların kullanımı ve iadesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) YTM’ye ait varlıklara ilişkin sermaye artırımı, kâr payı ödemesi ve diğer durum-
larda gerekli işlemleri diğer birimlerle koordinasyon halinde yürütmek,

ç) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanunun 12 nci maddesi ile yapılan değişiklikten önce YTM’ye gelir kaydedilmiş
olan varlıkların muhafazası ve satışı ile değişiklikten sonra YTM’ye emaneten devredilen var-
lıkların muhafazası için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

d) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin 22/10/2015
tarihli ve E.2015/29, K.2015/95 sayılı kararıyla kısmen iptal edilmeden önce YTM’ye intikal
eden varlıkların muhafazası ve satışı için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,”

“e) Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”
“(2) YTM malvarlığının değerlendirilmesine yönelik karar almak üzere, Varlık Yönetim

Biriminde görevli personel arasından Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirme yapılır ve gö-
revlendirilenlerin en az ikisinin imzasıyla karar alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Yönetim Kuruluna üçer aylık dönemler itibarıyla YTM’nin malvarlığı, malvarlığının
değerlendirilmesi, alacakları ile alacakların takip ve tahsiline ve Takasbank ve MKK nezdindeki
YTM hesabında emaneten muhafaza edilen emanet ve alacaklara ilişkin Hukuk İşleri Birimi
ve Varlık Yönetim Birimi ile koordineli olarak rapor sunmak,

f) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, zamanaşımına uğrayan
her türlü emanet ve alacakların emaneten devralınması iş ve işlemlerini yürütmek,”

“g) Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürür-

lükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 7316 sayılı Kanunun 12 nci mad-

desi ile değiştirilmeden önce YTM’ye gelir kaydedilen veya kaydedilmesi gereken her türlü
emanet ve alacaklardan”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) YTM malvarlığı, ilgili mevzuatın imkân verdiği şekilde Yönetim

Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
(2) YTM’nin malvarlığı, amacı dışında kullanılamaz, teminat gösterilemez, kamu ala-

cakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz. YTM’ye emaneten devrolunan emanet ve alacaklara ilişkin tedbir,
haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler ise YTM tarafından Takasbank’a bildirilerek
yerine getirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bütün yatırım kuruluşlarının giriş aidatı ödeyerek YTM’ye katılması

zorunludur. Kurul tarafından faaliyet izni verilmesinin uygun görülmesini müteakip, yetki bel-
gesi verilmeden önce yatırım kuruluşları tarafından YTM’ye 50.000 Türk Lirası tutarında giriş
aidatı yatırılır. Giriş aidatı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl
ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere Kurulca belirlenen oranda arttırılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Tezgâhüstü türev araçlar üzerinden ise, yatırımcı sayısına göre aidat hesaplanır.
Buna göre yatırım kuruluşlarının her bir yatırımcı ile yıl içinde gerçekleştirdikleri tezgâhüstü
türev araç işlemlerinde sözleşme büyüklüklerinin toplamı;

a) 1.000.000 Türk Lirasının altında olan her bir yatırımcı için 500 Türk Lirası,
b) 1.000.000 Türk Lirası veya üzerinde olan her bir yatırımcı için ise 1.000 Türk Lirası,
tutarı dikkate alınmak suretiyle aidat hesaplanır. Yatırım kuruluşları, bir önceki yıl içe-

risinde her bir yatırımcı ile gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç sözleşme büyüklükleri top-
lamı ile ödeyecek oldukları aidat tutarlarını MKK’ya bildirmek ve ikinci fıkrada belirtilen sü-
rede YTM’ye ödemekle yükümlüdür. Yatırım kuruluşlarının diğer yatırım kuruluşlarıyla ger-
çekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç işlemleri hesaplamada dikkate alınmaz.

(9) YTM’nin malvarlığı mevcudu, yatırım kuruluşlarının tür ve risk durumları ile ser-
maye piyasası araçlarının nitelikleri dikkate alınmak suretiyle, dördüncü ve beşinci fıkralarda
yer alan katsayıları, yarısı oranında artırmaya veya azaltmaya ve sekizinci fıkrada yer alan tu-
tarları artırmaya veya azaltmaya Kurul yetkilidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölümünün başlığı “Zamanaşımına Uğrayan
Varlıkların YTM’ye Emaneten Devri ve İadesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet

ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son ta-
lep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde
talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ye emaneten devredilir.

(2) Yetkili merciler tarafından üzerine bloke, haciz veya tedbir konulan hesaplarda za-
manaşımı süresi bunların konulduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin, hac-
zin veya tedbirin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. Ergin olmayanlar adına
açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.
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(3) Tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas sürecindeki yatırım kuruluşlarının müşteri hesapları
için zamanaşımı süresi tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas kararı tarihinden itibaren işlemeye baş-
lar. Hak sahibi tarafından tedrici tasfiye sürecinde gerçekleştirilen işlemler ve yapılan talepler
zamanaşımını keser.

(4) Hesaba, hesap sahibinin iradesi bulunmaksızın faiz veya kâr payı ödemesi yapılması
ile hesap bakiyesinin nemalandırılması, bedelli veya bedelsiz sermaye artırımından pay akta-
rılması, yeni pay alma hakkı kullanım kupon giriş ve çıkışı, hesap işletim ücreti kesintisi gibi
durumlar zamanaşımını kesmez. Yatırımcıların bir yatırım kuruluşu nezdinde birden fazla he-
sabı bulunması halinde hesaplarından birinde işlem yapılması diğer hesaplar açısından da za-
manaşımını keser. Payın işlem sırasının kapalı olması zamanaşımı süresini durdurmaz.

(5) MKK nezdindeki hesaplara, ilgili yatırım kuruluşunun tasarruf yetkisini sınırlamaya
yönelik olarak hak sahipleri tarafından blokaj konulması, on yıllık zamanaşımı süresini keser
ve zamanaşımı süresi hak sahibi tarafından blokajın kaldırıldığı tarih itibarıyla baştan işletil-
meye başlar.

(6) Yatırım kuruluşu personeli ile telefonda görüşen kişinin kimlik tespitinin yapılarak
veya ilgilinin hesap sahibi olduğuna kanaat getirilerek hesapla ilgili talep, işlem ya da talimata
yönelik olarak tutulmuş ses kayıtları ilgili mevzuat gereği saklama süresi dolmuş olsa bile mev-
zuat hükümlerine uygun olarak ibraz edilebilir olması kaydıyla zamanaşımını keser.

(7) Yatırım kuruluşları tarafından hesap sahiplerine düzenli olarak iadeli taahhütlü mek-
tup vasıtasıyla hesap ekstresi gönderilmesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderisinin hak sahibi
veya gönderiyi almaya yetkili kişiler tarafından teslim alınmış olması zamanaşımını keser. Şu
kadar ki, gönderinin hak sahibi veya gönderiyi almaya yetkili kişiler tarafından teslim alındı-
ğının belgelendirilmesi gerekir.

(8) Bunların dışında, zamanaşımını durduran ve kesen haller Kurulca belirlenir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Yatırım kuruluşları, bir sonraki takvim yılı içerisinde 24 üncü madde

uyarınca zamanaşımına uğrayacak ve tutarı 250 Türk Lirası ve üzerinde olan emanet ve ala-
cakların hesap sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının YTM’ye emaneten
devredileceği hususunda, içinde bulunulan yılın Mart ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mek-
tupla uyarmak zorundadır. Bu fıkrada belirlenen 250 TL’nin hesabında borsada işlem görmeyen
paylar nominal değer üzerinden hesaba katılır. Bu fıkrada yer verilen tutarın belirlenmesinde
Kurul yetkilidir.

(2) Bir sonraki takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet
ve alacaklar tutarına bakılmaksızın içinde bulunulan yılın Nisan ayının başından bir sonraki
takvim yılı sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinin ana sayfa-
larında ilan edilir. İlan edilecek listelerde emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı ta-
rihlere yer verilir. Yatırım kuruluşu, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği
hususunu, içinde bulunulan yılın Nisan ayı içerisinde, Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı
en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilan eder.

(3) İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bu maddede yer alan ilan yükümlülüklerinin
yerine getirildiğine ilişkin beyan ile birlikte yatırım kuruluşları tarafından içinde bulunulan
yılın Mayıs ayı sonuna kadar YTM’ye gönderilir. YTM’ye gönderilecek listelerin şekil şartları
ve içeriği YTM tarafından belirlenir. YTM bu listeleri içinde bulunulan yılın Temmuz ayı ba-
şından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde
yayımlar.

(4) Yatırım kuruluşları nezdinde bir sonraki takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğra-
yacak emanet ve alacak bulunmaması halinde; devredilecek herhangi bir emanet ve alacağın
bulunmadığına ilişkin içinde bulunulan yılın Mayıs ayı sonuna kadar YTM’ye yazılı bildirim
yapılır.
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(5) Faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşları nezdinde bulunan

hesaplardaki emanet ve alacaklara ilişkin bu maddede yer alan yükümlülükler, emanet ve ala-

cakların devredildiği kuruluş tarafından yerine getirilir. Hesaplardaki emanet ve alacakların

devri sırasında, bunların zamanaşımına uğrayacağı tarihleri de içeren bilgiler devredilen kuru-

luşa liste halinde verilir. Bu emanet ve alacakların devredildiği kuruluşun bulunmaması halinde,

bu maddede yer alan yükümlülükler Takasbank tarafından yerine getirilir. Faaliyetlerinin sürekli

durdurulması başvurusu sürecinde, hak sahibi hesaplarındaki emanet ve alacakların zamana-

şımına uğrayacağı tarihleri de içeren bilgiler liste halinde Takasbank’a verilir.

(6) Zamanında bildirim ve ilan yükümlülükleri yerine getirilmemekle birlikte, zama-

naşımı süresi dolmadan önce yatırım kuruluşu tarafından tespit edilen varlıklara ilişkin bu mad-

dede yer alan bildirim ve ilan yükümlülüğü ivedilikle yerine getirilir ve bir sonraki takvim yı-

lının sonuna kadar ilan edilmeye devam edilir.

(7) Zamanında bildirim ve ilan yükümlülükleri yerine getirilmeyen ve zamanaşımı sü-

resi dolmuş olan varlıklar, gerekli ilan ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilip getiril-

mediğine bakılmaksızın YTM’ye emaneten devredilir.

(8) İlan ve bildirim yükümlülüklerinin bu maddeye uygun şekilde yerine getirilmeme-

sinden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili yatırım kuruluşundadır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların YTM’ye emaneten devredilmesi

MADDE 26 – (1) Yatırım kuruluşları zamanaşımına uğramış emanet ve alacakları Ta-

kasbank ve MKK nezdindeki YTM uhdesinde yatırımcı adına açılacak hesaplara en geç za-

manaşımına uğradıkları ayın sonuna kadar devreder.

(2) Yatırım kuruluşları, birinci fıkra uyarınca devrettikleri emanet ve alacaklara ilişkin,

hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kâr payı ve diğer getirileri ile bir-

likte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek listeyi en geç zamanaşımına uğra-

dıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar içinde bulunulan takvim yılı için önceki ayları da içe-

recek şekilde YTM ve Takasbank’a gönderir.

(3) Zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her

türlü emanet ve alacaklar ile bunlara ait faiz, kâr payı ve diğer getiriler için düzenlenecek liste

örnekleri ve bunların hangi hesaplara yatırılacağı veya ne suretle tevdi ve teslim edileceği,

YTM tarafından Birlik vasıtasıyla yatırım kuruluşlarına duyurulur.

(4) Faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşları nezdinde bulunan

emanet ve alacaklar, bunların devredildiği kuruluş tarafından, devredilen kuruluşun bulunma-

ması durumunda Takasbank tarafından YTM’ye emaneten devredilir.

(5) Zamanaşımına uğradığı halde YTM’ye devredilmediği tespit edilen nakde, YTM’ye

devredilmesi gerektiği tarihten itibaren 27 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca ilgili dönemde

elde edilmiş nema getirisi oranında faiz işletilir. İşletilen faiz tutarı Takasbank tarafından he-

saplanır ve ilgili yatırım kuruluşuna bildirilerek, yatırım kuruluşundan tahsil edilir. Tahsil edilen

faiz, gecikmeli olarak devredilen hesaplara oransal olarak dağıtılır.
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(6) YTM’ye emaneten devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay

iktisabı ve kâr payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak

sahiplerine iadesine kadar donar.

(7) YTM, Takasbank ve MKK’nın ilgili mevzuatındaki görev ve yükümlülüklerinden

muaftır.

(8) Kurulca tedrici tasfiyesinin kapatılmasına karar verilen yatırım kuruluşlarındaki

müşteri emanet ve alacakları, on yıllık zamanaşımı süresinden bağımsız olarak tedrici tasfiyenin

kapatılması kararının alınmasını izleyen üç ay içinde YTM’nin Takasbank ve MKK nezdinde

müşteri adına açılacak hesaplarına aktarılır. Tedrici tasfiyesi kapatılan yatırım kuruluşları nez-

dindeki müşteri hesaplarında bulunan emanet ve alacakların saklanması, nemalandırılması ve

talep halinde hak sahiplerine iade edilmesinde zamanaşımına ilişkin hükümler kıyasen uygu-

lanır.

(9) Kanunun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen Özel Fon kapsamındaki emanet ve

alacaklar hariç olmak üzere, tasfiyesine veya iflasına karar verilen yatırım kuruluşu hesapla-

rında yer alan emanet ve alacaklar, iflasın kapandığı veya tasfiyenin sonuçlandığı tarihi takip

eden altı ay içerisinde, Kanunun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü kapsamında, YTM’nin

Takasbank ve MKK nezdinde müşteri adına açılacak hesaplarına aktarılır. Söz konusu akta-

rımlara konu olacak emanet ve alacakların tespitinde, iflasın kapandığı veya tasfiyenin sonuç-

landığı ya da zamanaşımı süresinin dolduğu anda yatırım kuruluşu, Takasbank ve MKK’da yer

alan kayıtlara göre yatırım kuruluşunun malvarlığına dahil olmayan, iflas masasına girmemiş,

tasfiye sürecinde tahsil edilmemiş ve yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her

türlü emanet ve alacaklar dikkate alınır. Emanet ve alacakların tespit edilebilmesi için gerek-

mesi halinde ilgisine göre tasfiye memurları, iflas dairesi veya iflas idaresinden bilgi talep edi-

lebilir. Bu şekilde aktarılan emanet ve alacakların saklanması, nemalandırılması ve talep halinde

hak sahiplerine iade edilmesinde zamanaşımına ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

(10) Sekizinci ve dokuzuncu fıkraların uygulanmasında, 24 üncü maddenin üçüncü fık-

rası uyarınca hesaplanan zamanaşımı süresi iflasın kapandığı, tasfiyenin sonuçlandığı veya

tedrici tasfiyenin kapatıldığı tarihten önce dolan hesaplardaki emanet ve alacaklar, her halü-

karda zamanaşımı süresinin dolduğu ayın sonuna kadar YTM’nin Takasbank ve MKK nezdinde

müşteri adına açılacak hesaplarına aktarılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Zamanaşımına uğrayan varlıkların emaneten devredilmesi sürecinde MKK ve

Takasbank’ın görev ve sorumlulukları

MADDE 27 – (1) Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklardan nakitler ve kaydi-

leştirilmemiş sermaye piyasası araçları Takasbank, kaydileştirilmiş sermaye piyasası araçları

ise MKK nezdinde YTM uhdesinde hak sahibi adına açılacak hesaplarda izlenir. Hesapların

açılma usul ve esasları Takasbank tarafından Kurul onayı alınmak suretiyle belirlenir ve duyu-

rulur.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             26 Ağustos 2021 – Sayı : 31580



(2) Takasbank, 25 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca YTM’nin internet sitesinde

yayımlanan listeler kapsamında Takasbank ve MKK nezdindeki YTM hesabı altında devre ko-

nu edilecek emanet ve alacakların hak sahipleri adına hesap tanımlamaları ile ilgili iş ve iş-

lemleri yapar ve ilgili yatırım kuruluşları ile YTM’ye bilgi verir.

(3) Takasbank nezdinde tutulan müşteri hesabındaki nakitler ve müşteri hesaplarına ge-

len nakit kâr payları Takasbank tarafından YTM’nin tabi olduğu mevzuata uygun olarak ne-

malandırılır ve elde edilen nemalar ilgili hak sahiplerinin hesaplarına oransal olarak dağıtılır.

Takasbank ve MKK için 28/A maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde ücret belirlenmesi duru-

munda bu ücretler yatırımcı hesabındaki nakit ve nemalardan karşılanır. Takasbank ve MKK

nezdinde tutulan menkul kıymetlerin bedelsiz sermaye artırımlarına katılımı Takasbank ve

MKK tarafından yerine getirilir. Nakit kâr payı dağıtımlarında, kâr payı bedelleri MKK nez-

dindeki kayıtlar dikkate alınarak, hak sahiplerinin Takasbank’ta yer alan hesaplarına aktarılır.

(4) Takasbank ve MKK tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla YTM’nin belirlediği

usuller ve içerikte hazırlanan rapor üç aylık dönemi izleyen ayın ilk iki haftası içinde YTM’ye

gönderilir.

(5) Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların gerek Takasbank gerekse MKK nez-

dindeki hesaplara emaneten devredilmesine ilişkin olarak hesap tanımlamalarının yapılması,

yatırım kuruluşlarına ve YTM’ye bildirilmesi, Takasbank ve MKK için 28/A maddenin üçüncü

fıkrasına göre ücret belirlenmesi durumunda bu ücretlerin hak sahibinin hesabındaki nakit ve

nemalardan karşılanmak suretiyle ödenmesi, hesaplardaki emanet ve alacakların YTM’ye ra-

porlanması, YTM’nin iade ve diğer taleplerinin yerine getirilmesine yönelik işlemler Takasbank

tarafından yürütülür.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Zamanaşımına uğrayan varlıkların iadesi için başvuru şekli

MADDE 28 – (1) 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında YTM’ye devredilen

emanet ve alacakların hak sahiplerinin başvurması halinde, sermaye piyasası araçları Takasbank

ve MKK nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden; nakitler ise 27 nci maddenin

üçüncü fıkrası uyarınca dağıtılan nema tutarı ile birlikte, başvuran hak sahiplerine iade edilir.

(2) Bu madde kapsamında iade talep eden hak sahipleri veya noter onaylı vekâletname

ibraz eden vekili tarafından, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren iadeli taahhütlü posta

yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle YTM’nin merkez adresine

başvurulması zorunludur.

(3) YTM’ye iletilecek başvuru dilekçesinin ekinde aşağıdaki belgelerin bulunması zo-

runludur:

a) Gerçek kişi hak sahipleri için;

1) Hak sahibinin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportunun

fotokopisi, mirasçı ise mirasçılık belgesi.

2) Yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri.

3) İadenin yapılacağı hesap bilgileri.
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b) Tüzel kişi hak sahipleri için, (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendindeki belgelere

ek olarak;

1) Tüzel kişiliğin tam unvanı ile vergi ve Merkezi Sicil Kayıt Numarası ve/veya ticaret

sicil numarası.

2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin vatandaşlık numarasını içeren

resmi kimlik belgesi fotokopisi.

3) Kayıtlı bulunduğu veya tescil edildiği resmi merciden alınmış tüzel kişiyi temsil ve

ilzama yetkili kişileri gösterir yeni tarihli yetki ve faaliyet belgesi.

(4) YTM tarafından gerekli görüldüğü takdirde hak sahibinden ve ilgili yatırım kuru-

luşundan ek bilgi ve belge istenebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe 28 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir.

“Zamanaşımına uğrayan varlıkların iade başvurularının sonuçlandırılması ve iadelerin

gerçekleştirilmesi

MADDE 28/A – (1) 28 inci maddede belirtilen başvuru şartlarını yerine getiren ve baş-

vurusuna konu olan hesapta hak sahibi olduğu YTM tarafından teyit edilen hesap sahibinin

Takasbank ve MKK nezdindeki YTM hesabında tutulan sermaye piyasası araçları ile iade ta-

rihine kadar aktarılmış bedelsiz payları aynen; Takasbank nezdindeki YTM hesabında tutulan

nakitleri ise, iade tarihine kadar 27 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca aktarılmış nema tutarı

ile birlikte nakit olarak, hesap sahibi tarafından bildirilen hesaplara aktarılır.

(2) Takasbank ve/veya MKK nezdindeki bu emanet ve alacakların hesap sahiplerinin

bildirdikleri hesaplara aktarımı, YTM’nin talimatı üzerine, Takasbank tarafından talimatın ile-

tildiği ayın sonuna kadar yapılır. Aktarım tarihinin resmi tatil ve/veya hafta sonuna tekabül et-

mesi durumunda ödeme tarihi, ilgili günü takip eden ilk iş günüdür.

(3) Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların YTM’ye devri, yönetilmesi, saklan-

ması, nemalandırılması, bunlarla ilgili taleplerin yerine getirilmesi ve hak sahiplerine iadesi

kapsamında MKK ve Takasbank tarafından yürütülen hizmetler için YTM tarafından herhangi

bir ücret ödenmez. Bu iş ve işlemler için MKK ve Takasbank tarafından hak sahiplerine ait

nakit ve nemalardan karşılanmak suretiyle ücret alınması Kurul onayına tabidir.

(4) Bu madde kapsamında YTM tarafından düzenlenecek kağıtlar Kanunun 83 üncü

maddesinin altıncı fıkrası gereği damga vergisinden müstesnadır.

(5) Bu maddede düzenlenenler dışında iadelere ilişkin esaslar YTM tarafından belirlenir

ve Birlik vasıtasıyla yatırım kuruluşlarına duyurulur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 26 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan devirlere ilişkin muhasebe ka-

yıtları tutulmaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten

kaldırılmıştır.
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MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Faaliyetleri durdurulmuş olan yatırım kuruluşları açısından zamanaşımı süresinin

tespiti

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, faaliyetleri sürekli
olarak durdurulmuş ve hesapları başka bir kuruluşa devredilmiş olan yatırım kuruluşlarının
hesaplarındaki emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihlerin tespit edilememesi
durumunda, zamanaşımı süresinin tespitinde devir tarihi esas alınır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyetleri sürekli durdurulmuş ve he-
sapları başka bir yatırım kuruluşuna devredilmemiş olan yatırım kuruluşlarının Takasbank ve
MKK nezdinde blokeli olarak tutulan müşteri emanet ve alacaklarına ilişkin son işlem tarihle-
rinin Takasbank ve/veya MKK nezdinde bulunmaması halinde, zamanaşımı süresinin tespitinde
bu yatırım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürekli durdurulduğu tarihler esas alınır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamındaki emanet ve alacaklardan;
a) On yıllık zamanaşımı süresi 22/4/2021 tarihinden önce dolmuş olanlar Kanunun 83 üncü

maddesinin dördüncü fıkrasının değişiklikten önceki hükmü ve bu hükme dayanılarak hazır-
lanan yönetmelik hükümlerince YTM’ye gelir kaydedilir.

b) On yıllık zamanaşımı süresi 22/4/2021 tarihi ve sonrasında dolmuş olanlar ise 26 ncı
maddenin dördüncü fıkrası kapsamında YTM’ye emaneten devredilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında yapılacak devir öncesinde, hak sahibi adres
bilgilerinin Takasbank ve/veya MKK nezdinde bulunmaması halinde, 25 inci maddenin birinci
fıkrasındaki iadeli taahhütlü mektup gönderim yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartı aran-
maz.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanunun yürürlük tarihi öncesinde
faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşlarının müşterileri tarafından talep
edilmeyen emanet ve alacakların zamanaşımı kapsamında devrine ilişkin bu maddenin ikinci
ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

(6) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca YTM'ye aktarılan emanet ve alacaklar da 28 ve
28/A maddelerinde belirlenen esaslar kapsamında hak sahiplerine talepleri üzerine iade edi-
lir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“22/4/2021 tarihi öncesinde zamanaşımı süresi dolan emanet ve alacakların tabi

olacağı mevzuat

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 7316 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile değiştirilen Kanunun
83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının yürürlüğünden önce on yıllık zamanaşımı süresi dolan
emanet ve alacaklar hakkında, bunların YTM’ye devredilip edilmediğine bakılmaksızın, bu
Yönetmelik hükümleri değil, Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının değişiklikten
önceki hükmü ve bu hükme dayanılarak hazırlanan yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu emanet
ve alacaklar, 28 ve 28/A maddelerinde belirlenen esaslar kapsamında hak sahibine iade edilmez.
22/4/2021 tarihinden önce zamanaşımına uğradığı halde yatırım kuruluşları tarafından YTM’ye
devredilmediği tespit edilen nakit emanet ve alacaklara, YTM’ye devredilmesi gerektiği tarih-
ten itibaren 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan gecikme zammı oranında
faiz işletilir.
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22/4/2021-31/12/2021 tarih aralığındaki zamanaşımı devirlerinin yerine getirilmesi

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 22/4/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında zamanaşımına

uğrayan emanet ve alacaklarla ilgili olarak 26 ncı madde kapsamındaki devirler ile 27 nci mad-

de kapsamındaki hesapların tanımlanması işlemleri 31/12/2021 tarihine kadar yapılır. Anılan

devirlerin yapılması ve hesapların tanımlanması işlemleri tamamlanana kadar, yatırım kuru-

luşlarının hesaplarında izlenen zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklar, zamanaşımı tari-

hinden itibaren 27 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında yatırım kuruluşlarınca ne-

malandırılır.”

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım-

cıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaydileştirilen

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

(II-13.1)’in 12/A maddesi kapsamında, hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan he-

saplara ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere yurt dışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş,

yabancı hukuka tabi yabancı merkezi saklama kuruluşları ile genel saklama yetkisi bulunan

yatırım kuruluşları.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/2/2015 29280

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/3/2020 31074

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/3/2014 28956
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/41)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/6/2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) ile
İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı,
gümrük tarife istatistik pozisyonu ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen “sentetik
filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 güm-
rük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş
mensucat” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan
kararın yürürlüğe konulmasıdır.

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) İspanya: İspanya Krallığı’nı,
e) İtalya: İtalyan Cumhuriyeti’ni,
f) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Yürürlükteki dampinge karşı önlem
MADDE 4 – (1) 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) çerçevesinde ÇHC,
Kore Cumhuriyeti, Tayland Krallığı, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli, GTİP’i ve eşya tanımı
EK-1’de yer alan tabloda belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için
olanlar)” ithalatında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlük-
tedir.

(2) 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) çerçevesinde ÇHC
menşeli 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’ler altında yer alan “sentetik veya suni devamsız lif-
lerden dokunmuş mensucat” ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüktedir.
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Karar
MADDE 5 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, iş birliğinde bulunan İspanya’da

yerleşik Sedatex SA firmasınca, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli
bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda,
soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kı-
lındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(2) Almanya’da yerleşik Texsolutions GMBH firması Yönetmeliğin 26 ncı maddesi
uyarınca "iş birliğine gelmedi" olarak addedilmiş ve anılan firmaya ilişkin belirlemeler mevcut
verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, Texsolutions GMBH firmasınca, yürürlükteki dam-
pinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bu-
lunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, soruşturma konusu eşya ithalatında yürür-
lükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(3) Soru formuna yanıt vererek tam veya kısmi iş birliğinde bulunmuş olan Beniplast-
Benitex SA, Castilla Textil 2 SL, Criado Y Lopez SL, Exit Fabrics SL, Etisilk SA, Marina
Textil SL, Plast Textil SL, Textil Puig Ubach SA, Textil A Ortiz SAU, Textil Santanderina SA,
Dimension-Polyant Gmbh, Freudenberg Performance Materials Apparel SE & Co. KG, Propex
Furnishing Solutions GmbH & Co. KG, Erica Industria Tessile SPA, Tessitura Frigerio SRL,
Tessitura Uboldi SRL, Elvstrøm Sails A/S firmalarından yapılan ithalat yoluyla önlemlerin et-
kisiz kılındığına işaret eden bir bulgunun mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, anı-
lan firmalarca soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem-
lerin etkisiz kılınmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

(4) Gruppo SIR SRL, M.D. DI Murat Demirel, Maxtech Cnc Takım Tezgahları San. ve
Tic. Ltd. Şti., Brand New Products Tekin Tokoglu E.K., Mink Textile, Gold Line GMBH, Er-
gani Commercial and Industrial Textile SA, Alcn Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti., Atitex SRL,
Barth & Partner International Management GMBH, S&B Textiles Europe SRO, Textil Complex
SRO, Ahmed Ladib - Imp & Export A.L. Germany Textilien, Cf-Tor Ay Teex GMBH, Fairtex
Intertrade GMBH, SPA Division SE firmaları iş birliğinde bulunmamış ve anılan firmalar için
belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, yürürlükteki dampinge karşı ön-
lemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uy-
gulama, iş veya işlem sonucunda anılan firmalarca yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem-
lerin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(5) Diğer firmalar iş birliğinde bulunmamış ve anılan firmalar için belirlemeler mevcut
verilere göre yapılmıştır. Bahse konu firmalardan yapılan ithalat yoluyla önlemlerin etkisiz kı-
lındığına işaret eden bir bulgunun mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, bahse konu
firmalarca soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin
etkisiz kılınmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

(6) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan so-
ruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek-2’de yer al-
maktadır.

(7) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-
rarı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) kapsamında
GTİP’i ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ÇHC menşeli eşya ithalatında uygu-
lanmakta olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda belirtilen firmalardan ve bahse konu
tabloda belirtilen ülkeler menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde teş-
mil edilmesine karar verilmiştir.
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(8) Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) kapsamında ÇHC menşeli

55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’ler kapsamı eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge

karşı önlemin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen firmalardan ve bahse konu tabloda belirtilen

ülkeler menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde teşmil edilmesine ka-

rar verilmiştir.
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Uygulama

MADDE 6 – (1) Gümrük idareleri, GTİP’i ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda be-

lirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi

kapsamı ithalatında 5 inci maddenin yedinci fıkrasında yer alan tabloda gösterildiği şekilde

dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder.

(2) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Hak-

sız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) ile son nihai gözden geçirme

soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde ithalatta haksız

rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu ön-

lem için de geçerlidir.

(3) Gümrük idareleri, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’ler kapsamı eşyanın, diğer mev-

zuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamı ithalatında 5 inci

maddenin sekizinci fıkrasında yer alan tabloda gösterildiği şekilde dampinge karşı kesin önlemi

tahsil eder.

(4) 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Hak-

sız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile son nihai gözden geçirme

soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde ithalatta haksız

rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu ön-

lem için de geçerlidir.

(5) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) çerçe-

vesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak gümrük idarelerince İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem tesis

edilir.

(6) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli

olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve eşya tanımıdır.

(7) Önleme tabi eşyanın yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya

tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 6. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 7775 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 7817 

—— • —— 
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7776 
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İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7772 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7734 

—— • —— 
İstanbul (KAPATILAN) 5. Sulh Ceza Mahkemesinden: 

 
 7754 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7781 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7782 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7784 



26 Ağustos 2021 – Sayı : 31580 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7785 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7787 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7788 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7792 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7795 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7797 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7798 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7800 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7801 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7802 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7805 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7806 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7808 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7809 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7813 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7816 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7819 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7820 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAĞ TAYİN CİHAZI VE HİDROLİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ticaret Bakanlığı Bursa Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı Yağ Tayin Cihazı ve 

Hidroliz Cihazı teknik şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 07/09/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 7890/1-1 
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1 ADET CELL SORTER CİHAZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Cell Sorter Cihaz Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/500332 

1- İdarenin 

a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 

c) elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 

2- İhale konusu malın 

a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Cell Sorter Cihaz Sistemi Alımı 

b) teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji abd 

c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 150 (Yüzelli) 

takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) tarihi ve saati : 08.09.2021 Çarşamba günü, saat: 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-

06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150,00-

(Yüzellitürklirası)TL yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 08.09.2021 Çarşamba günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7878/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Madde 1. Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait tapunun Denizli İli 
Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 9008 ada 1 numaralı parseline kayıtlı 2.776,12 m² alana 

sahip arsa vasıflı, planda ticaret ve konut alanında kalan, kat adedi 7 ve Emsal: 1,25 olarak 
belirlenmiş taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 

Madde 3. İhale, 09.09.2021 Perşembe günü saat 14.20’de Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de 

bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 
Madde 4. Muhammen bedel, 19.432.840,00-TL olup, geçici teminat tutarı 582.985,20-TL dir. 

Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası 

Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 5 Oda No: 501 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak 
görülebilir veya bedelsiz temin edilebilir. 

Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.20’e kadar Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler 

veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. 
Madde 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya 

noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 
A. Gerçek Kişiler; 

a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli 
ikametgah belgesi (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 

b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti 
c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve 

vekalet edene ait imza beyannamesi 
d. Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu 

e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu 
B. Tüzel Kişiler; 

a. Tebligat için adres beyanı 
b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

c. Ticari sicil gazetesi (Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.) 
d. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişilin noter tasdikli imza sirküleri. 

e. Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu 
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu 

g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 
C. Ortak girişimler; 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) 
maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş 

ortaklığı beyannamesi, 
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Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 

olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana 

gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur.  7858/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 

Beybes Mahallesi 27543 ada 3 nolu 26.431,85 m² miktarındaki mülkiyeti Meram 

Belediyesi’ne ait, imar planında Mesken Sahası [ Task: 0.15 Kaks: 0.15 Ayrık Yençok: 2 Kat ]’na 

isabet eden 11.100.000,00 TL muhammen bedelli 333.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 

sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. 

(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den 

istisnadır.) 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü – 

Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 

İhale 08/09/2021 Çarşamba günü saat 16.15’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi 

No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, 

Meram elediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;  

A- Gerçek Kişiler için:  

a- İç zarf ( Teklif Mektubu ), 

b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 

c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ), 

d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 

e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 

f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 

teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos 2021 – Sayı : 31580 

 

g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi, 

h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 

B- Tüzel Kişiler için:  

a- İç zarf ( Teklif Mektubu ),  

b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 

c- Tebligat için adres beyanı, 

d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 

teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 

f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 

g- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, 

h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge,  

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: 

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 08/09/2021 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na 

teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram 

Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin de 08/09/2021 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri 

Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır. 

ÖDEME ŞEKLİ: 

İhale bedelinin % 50’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme 

damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan 

ihale bedeli 12 eşit taksitte ödenecektir. 

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde 

ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR: 

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 

İlan olunur. 

 7911/1-1 
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HİDROLİK HORTUM VE BAĞLANTI PARÇALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı : Hidrolik hortum ve bağlantı parçaları alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021 / 491969 

Dosya no : 2126070 

1- İDARENİN: 

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

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2- İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hidrolik hortum ve bağlantı parçaları - 78 kalem 

b) Teslim yeri : ihtiyaç birimlerinin iş sahasıdır. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 75 gündür. 

3- İHALENİN 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 20/09/2021 Pazartesi günü saat : 15:00 

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

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. 

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

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

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 20/09/2021 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 7891/1-1 
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MUHTELİF ÇELİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olan Muhtelif Çelik Malzeme (50 Kalem) Alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021/502926 
1- İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 75-90  
  Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2- İhale konusu işin nev’i  Malzemenin Cinsi                   Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  1 Muhtelif Çelik Malzeme 50 kalem 
b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü 

fatura muhteviyatı malzemeler için Maden 
Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Ambarı, 
diğer müessese Müdürlükleri fatura muhteviyatı 
malzemeler için Müessese ambarlarıdır. Malzemelerin 
boşaltılması firmaya ait olacaktır. 

c) Teslim süresi : 60 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 27.09.2021 Pazartesi günü – saat: 15.00 
c) Dosya no : 2148051 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler. 

4.2.1- Firmalar, bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna 
ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN 
10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmalar, 
teklifleriyle birlikte teklif verdikleri sacların üreticilerine ait TS EN IS0 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir. 

4.2.2- Firmalar şayet var ise teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite 
Sistem Belgelerini vereceklerdir. Firmalar bu şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış 
ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e 
göre) test raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir. 

4.2.3- Kısmi teslimat yapılabilecektir. Firma teslimatla birlikte ilgili her ürüne ait test 
sertifikalarını (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre Mekanik özellikler ve kimyasal bileşim) 
vereceklerdir. 

4.2.4- Malzemelerin teslim süresi 60 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri ayrıca 
değerlendirilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli 

tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 
belirlenecektir. 

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL ) olarak vereceklerdir. Ödemeye esas para birimi 
Türk Lirası (TL ) olacaktır. 

6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 
Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7- İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

8- Teklifler en geç 27.09.2021 Pazartesi günü–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

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

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

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

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

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

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

İlan olunur. 7936/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
ŞEKER VE MALZEME AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI ihale ilanımız 

15.08.2021 tarih ve 31569 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanmıştır. Ancak 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı 
yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin 
esas alınması gerekmektedir. 

İhale Kayıt Numarası : 2021/449203 
1- İdarenin 
a) Adresi : TAŞKÖPRÜ YOLU 18. KM 

BÜK KÖYÜ MEVKİİ 37070 
MERKEZ/KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 3662427311 - 3662427333 
c) Elektronik posta adresi :  
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği adres : Kastamonu Şeker Fabrikası – 

Ticaret Servisi 
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 
a) Resmi Gazete tarih ve sayısı : 15.08.2021 - 31569 
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Kastamonu Açıksöz Gazetesi – 

13.08.2021 
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır 
İlan Madde 2/a: 
Miktarı ve türü: 
“İhale konusu işte ihale süresi boyunca çalıştırılacak personel sayısı ve çalışma süreleri 

aşağıda gösterilmiştir. Mevcut iş yoğunluğunun durumuna göre İdare onayı alınarak çalışan kişi 
sayısında artırma ya da azaltma yapılabilir. 

- 5 Kişi 12 ay süre ile (Asgari ücretin %25 fazlası) 
- 31 Kişi 3 ay süre ile (Asgari Ücretin %10 fazlası) – (Kampanya Süresince) 
- 4 Kişi 3 ay süre ile (Asgari Ücretin %10 fazlası) – Kampanyada avarya şeker durumuna 

göre çalıştırılıp çalıştırılmayacağı idarenin yetkisindedir. Yüklenici hiçbir şekilde itiraz edemez. 
- Yukarıda belirtilen kişi sayısı ve çalışma süreleri tahmini olarak belirlenmiş olup, şeker 

satışlarının arttığı veya azaldığı dönemlerde ihtiyaç kadar personel idare tarafından çalıştırılacak 
ve yüklenici bu duruma itiraz etmeyecektir.” şeklinde yayımlanan ilan maddesi; 

Miktarı ve türü: 
“İhale konusu işte ihale süresi boyunca çalıştırılacak personel sayısı ve çalışma süreleri 

aşağıda gösterilmiştir. Mevcut iş yoğunluğunun durumuna göre İdare onayı alınarak çalışan kişi 
sayısında artırma ya da azaltma yapılabilir. 

- 5 Kişi 12 ay süre ile (Asgari ücretin %25 fazlası) 
- 31 Kişi 3 ay süre ile (Asgari Ücretin %10 fazlası) – (Kampanya Süresince) 
- 3 Kişi 8 ay süre ile (Asgari ücretin %10 fazlası) (Kampanya Sonrasında, Kampanya 

döneminde üretilen şekerin taşınması ve istiflenmesi için) 
- Yukarıda belirtilen kişi sayısı ve çalışma süreleri tahmini olarak belirlenmiş olup, şeker 

satışlarının arttığı veya azaldığı dönemlerde ihtiyaç kadar personel idare tarafından çalıştırılacak 
ve yüklenici bu duruma itiraz etmeyecektir. “ olarak değiştirilmiştir. 

İlan Madde 3/b: 26.08.2021 saat 11:00 olarak belirlenen ihale tarihi, görülen lüzum 
üzerine 31.08.2021 tarih ve saat 11:00'e alınmıştır. 

 7928/1-1 
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5 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No :  2021/503460 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71609 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 5 Kalem Yedek Malzeme 

3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom 

Caddesi No:3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5. Teklifler TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

verilecektir. 

6. İhale Tarih ve Saat: 27/09/2021 günü saat 14:30 

7. Son Teklif Verme Tarih ve Saat: 27/09/2021 günü saat 14:20 

8. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1042 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

9. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

10. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

 7950/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

25/08/2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazetede 7857/1-1 numara ile aslına uygun olarak 

yayımlanan 2021/497685 İhale Kayıt Numaralı Şirketimiz parkında CAF ve SIEMENS YHT 

setlerinde kullanılmak üzere 22 kalem yedek malzeme temini hakkındaki ihale ilanımızın başlığı 

aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 

Başlığın yeni hali; 

ŞİRKETİMİZ PARKINDA CAF VE SIEMENS YHT SETLERİNDE KULLANILMAK 

ÜZERE 22 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR. 

 7946/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Portaş Proje İnşaat Taahhüt Asfalt San. ve 
Tic. Anonim Şirketinden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7932/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7947/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7947/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7948/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7949/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7949/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME 

İLANI 

 
21/08/2021 tarihli ve 31575 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

yasaklama kararı formu yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 7957/1/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7931/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7862/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi: : 26.08.2021 

Fakülte Adı: : Hukuk Fakültesi Son Başvuru Tarihi: : 10.09.2021 

Bölüm Adı: : Kamu Hukuk Bölümü Ön Değerlendirme Tarihi: : 13.09.2021 

Anabilim Dalı: : Mali Hukuk Giriş Sınav Tarihi: : 15.09.2021 

Kadro Tipi:  

Kadro Sayısı: 

: Araştırma Görevlisi  

: 1 (Bir) 

Sonuç Açıklama Tarihi:  

Kadro Derecesi: 

: 17.09.2021 

- 

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuk Bölümü Mali Hukuk Anabilim 
Dalı’nda görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca 
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuk Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda 
görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te 
yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans 
yapıyor olmak. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

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

5. Öğrenci Belgesi 
6. ALES belgesi (en az 75 puan) 
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

80 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 

linkinden kabul edilecektir. 
Notlar: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın 
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır. 

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

 7537/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda 
belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi 
alınacaktır. 

Başvuru Başlangıç Tarihi 26.08.2021 Sınava Giriş Tarihi 17.09.2021 

Son Başvuru Tarihi 09.09.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 22.09.2021 

Ön Değerlendirme Sonucu 

Açıklama Tarihi 
14.09.2021 

Sonuçların Açıklanacağı 

İnternet Adresi 
https://www.ksu.edu.tr 

Başvuru Yeri ve Şekli 

Başvurular Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel 

Daire Başkanlığı Avşar Kampusü Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ adresine 

şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Genel Şartlar 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Bu ilandaki meslek yüksekokulları öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı yoktur. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin 
ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

(2) 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 yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

Ön değerlendirme 
(1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar 

adayı, Fakülteye yapılacak müracaatlarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının 
%40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet 
notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. 
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin 
tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, 
adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile 
lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. 

Nihai değerlendirme 
(1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; Fakülte kadrolarında ALES puanının %30’unu, 

lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun 
%30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun 
%30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı 
sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. 
Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında 
belirtilen internet adresinde ilan edilir. 

Sınavlarda başarılı olanların atanması 
(1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen 

kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır. 
Muafiyet 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

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

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar; 
Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan başvuru formu ekinde; 
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
2. Özgeçmiş 
3. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
4. Lisans/Lisansüstü Diploma sureti 
5. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belge 
6. Onaylı Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisansüstü) 
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu 

bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
9. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 
10. Tecrübe şartı olan kadrolarda tecrübe durumunu gösterir belge (İlanın nitelikler 

kısmında belirtilen istenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge) 
11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Dökümü veya Hizmet Belgesi (Halen bir 

kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1. Adaylar başvurularını şahsen veya posta ile yapacaklardır. Süresi içerisinde 

yapılmayan, postadaki gecikmeler veya eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
5. Adaylar, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun 

belgeleriyle başvuru yapabilirler ve söz konusu belgelerin doğruluğu sorgulanarak ön 
değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgeler kullanılabilir. Ancak atanmaya hak 
kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretinin getirilmesi 
gerekmektedir. 

6. Üniversitemiz İnternet adresinde yapılacak duyurular tebligat niteliğinde olup, adaylara 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Birimi Unvanı K/D Adet 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

Y. Dil Niteliği 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Ebelik Bölümü Ebelik 

Anabilim Dalı 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

3 1 SAY. 50 

Ebelik lisans mezunu olup, 

Doğum-Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak ve ebelik anabilim dalında 

doktora yapıyor olmak, tezli 

yüksek lisans sonrası Ebelik 

alanında en az 5 yıl çalışma 

tecrübesine sahip olmak. 
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Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Anabilim 

Dalı 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

3 1 SAY. 50 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü lisans mezunu olup 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak ve aynı 

alanda doktora yapıyor olmak, 

lisans eğitiminden sonra alanında 

en az 5 yıl çalışma tecrübesine 

sahip olmak. 

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 

Terapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü Fizyoterapi 

Programı 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

4 1 SAY MUAF 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü lisans mezunu olup 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak ve aynı 

alanda doktora yapıyor olmak. 

Hiperkifozlu çocuklar üzerine 

çalışmaları olmak. 

Terapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü Fizyoterapi 

Programı 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

4 1 SAY MUAF 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü lisans mezunu olup 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Ana Bilim Dalı Nörolojik 

Rehabilitasyon Bilim Dalında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Lenfodem üzerine çalışması 

olmak. 

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU 

Dış Ticaret Bölümü Dış 

Ticaret Programı 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

7 1 EA MUAF 

İşletme Lisans mezunu olup, 

İşletme Anabilim Dalında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak, stok 

yönetimi ve karlılık üzerine 

çalışması olmak. 

PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 

Dış Ticaret Bölümü Dış 

Ticaret Programı 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

4 1 EA MUAF 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri lisans mezunu olup 

işletme anabilim dalında doktora 

yapmış olmak, elektronik ticaret 

vergilendirmesi üzerine çalışması 

olmak. 

Hukuk Bölümü Adalet 

Programı 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

4 1 EA MUAF 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 

olup Özel Hukuk Anabilim 

Dalında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak, Borçlar hukuku üzerine 

çalışması olmak ve avukatlık 

ruhsatnamesine sahip olmak. 

 7838/1-1 
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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

ATAMA KARARI
–– İletişim Başkanlığında Açık Bulunan Başkan Yardımcılığına, Evren BAŞAR’ın

Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/431)

YÖNETMELİKLER
–– Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2016/12037 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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


