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MADDE 1 – 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun
72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Teknolojik önlemleri etkisiz kılma:
MADDE 72 – Bu Kanunda yer alan hakların korunması amacıyla eser, icra, fonogram,

yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme
gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan etkili tek-
nolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik;

a) Ürün ve araçları imal veya ithal eden, dağıtan, satan, kiraya veren veya ticari amaçla
elinde bulunduranlar,

b) Ürün ve araçların reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmetlerini sunanlar,
altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”
MADDE 2 – 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinin

birinci fıkrasının birinci cümlesine “ocakların açılmasına,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“orman içi su kaynakları kullanılarak balık üretim yerleri kurulmasına” ibaresi ve “balık” iba-
resinden sonra gelmek üzere “, midye ve istiridye” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10 – 72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi hükmü
kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatifler hakkında 1/1/2024 tari-
hinden itibaren uygulanır.”

MADDE 4 – 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Ge-
lirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar”
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
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MADDE 5 – 3093 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 7 – 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-
lükten kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “ve enerji payı” ibaresi madde metninden çıkarılmış-
tır.

MADDE 8 – 3093 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – 31/12/2021 tarihi itibarıyla 4 üncü maddenin mülga (c) fıkrası

kapsamında tahakkuk etmiş enerji paylarının tahsilatı, 5 inci maddenin birinci fıkrasının mülga
(c) bendi kapsamında tahsil ve takip edilir.”

MADDE 9 – 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Ku-
ruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Ka-
nunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – 3096 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – 31/12/2021 tarihi itibarıyla 3291 sayılı Kanunun ek 2 nci mad-

desinin mülga dördüncü fıkrası kapsamında tahakkuk etmiş katkı payları, geçici 4 üncü mad-
denin birinci fıkrasının mülga (a) bendine istinaden geçici 4 üncü madde hükümleri kapsamında
takip ve tahsil edilir.”

MADDE 11 – 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin dördüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci mad-
desinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine “aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin
yüzde otuzundan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim
merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – 3308 sayılı Kanunun 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgelen-

dirdikleri takdirde Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilirler. Ba-
şarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilir.”

MADDE 14 – 3308 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ek-
lenmiştir.

“2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çı-
raklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya ta-
mamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında ya-
pılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan
mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin yüzde el-
lisinden az olamaz. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim
gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için
üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi
programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı 25/8/1999 tarihli
ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin
(h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödeme-
leri on eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Staj yapacak işletme
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bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı ge-
reği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hük-
mü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.”

“Bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay
içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna akta-
rılır.

Birinci fıkrada bu fıkrayı düzenleyen Kanunla yapılan değişiklikler sebebiyle 2021-
2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak herhangi bir
ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmaz.”

MADDE 15 – 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (c) bendine “Damgası kopmuş, bozulmuş,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “damga süresi geçmiş” ibaresi eklenmiş, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fık-
raya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Ani muayenelerde veya ölçü aleti sahibi haricindeki kimselerin müracaatı üzerine
yapılan şikâyet muayenelerinde ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü ale-
tinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre ikiyüzyetmiş Türk Lirasından ikibinyediyüz
Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin
kamuya geçirilmesine karar verilir. Ancak ayarın doğru olmaması durumu ölçü aleti sahibi
aleyhine sonuç doğuruyorsa bu kişilere idari para cezası verilmez ve ölçü aletlerine el konul-
maz.”

“k) Gaz, elektrik ve su sayaçları için bu maddede yer alan kullanan kişi ifadesi, sayacı
dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketini veya dağıtımdan sorumlu işletmeyi ifade eder. Bu
sayaçlar için; (c) bendinde yer alan damgası kopmuş veya bozulmuş ölçü aleti kullanma fiili
ile (e) bendinde yer alan fiil sebebiyle bu bentlerde belirtilen idari para cezaları uygulanmaz;
ancak sayacın türüne göre ilgili kanunlar ve alt düzenlemeler kapsamında işlem yapılır.”

MADDE 16 – 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa
aşağıdaki ek madde ve maddeye bağlı ekli haritalar eklenmiştir.

“OSB olarak belirlenen alanlar
EK MADDE 6 – Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Türkoğlu ilçelerinde

bulunan ve ekli haritalarda sınırları gösterilen alanlar, Erkenez OSB, Aksu OSB ve Türkoğlu-
2 OSB olarak belirlenmiştir. Belirlenen alanlarda asgari ortak kullanım alanı oranı ve sağlık
koruma bandı mesafesi şartları aranmaz. Bu OSB alanlarında kalan taşınmazların onaylı imar
planından gelen müktesep hakları korunur. Kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve
sicile kaydı ile OSB’ler tüzel kişilik kazanır.”

MADDE 17 – 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki”
ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bent eklenmiş, mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve ekli (1) sayılı listede belirtilen
kadrolar ihdas edilerek Kanuna ekli (I) sayılı cetvele eklenmiştir.

“i) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı: Bu Kanun ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu ve Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında; elektrik ve doğal gaz
faaliyetleri ile ilişkilendirilen enerji politikaları çerçevesinde Kurumun görev alanında yer alan
iş modellerinin ve teknolojideki gelişmelerin ilgili piyasalara etkilerini analiz etmek ve bu ko-
nuda gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarından
genel enerji politikaları içerisinde yer alanların ilgili piyasalara entegrasyonu ile bu alanlardaki
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çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, bu kapsamda oluşabilecek faali-
yet, hizmet ve ticarete ilişkin olarak bunların tarafı olan kullanıcıların haklarının korunmasına
yönelik teknik ve hukuki düzenlemeleri yapmak ve bu kapsamda her türlü lisans, sertifika, izin
ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.”

MADDE 18 – 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“7) Tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan ve Kurul tarafından belirlenecek
kapsamda, lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından kaynaklanan tüketici mağduriyet-
lerinin tazminine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 19 – 4646 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Arz güvenliği
EK MADDE 2 – Bakanlık, doğal gaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine

ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumludur. Bu kapsamda piyasada faaliyet gösteren lisans sa-
hibi tüm tüzel kişiler arz güvenliğine yönelik olarak alınacak tedbirlere uymakla, tesis edilecek
işlemlere katkı sağlamakla, ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde Bakanlığa
sunmakla yükümlüdür.

Uzun dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması, ilki bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içerisinde olmak üzere her beş yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınmak suretiyle Ba-
kanlık tarafından hazırlanarak yayımlanır.

Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak kısa, orta ve uzun dö-
nemde doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasını teminen ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasını
sağlar.”

MADDE 20 – 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanu-
nunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “istisna” ibaresi
“teşvik” şeklinde, altıncı cümlesinde yer alan “bu istisnadan faydalanamaz” ibaresi “için bu
teşvikten faydalanılamaz” şeklinde, yedinci cümlesinde yer alan “istisnasından” ibaresi “stopajı
teşvikinden” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın dokuzuncu ve onuncu cümleleri aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam
sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kay-
dıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi
stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu
oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya
tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

MADDE 21 – 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elek-
trik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrasının
birinci cümlesine “ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini” ibaresinden sonra gel-
mek üzere ve ikinci cümlesine “Bu kapsamda” ibaresinden sonra gelmek üzere “iletim veya”
ibareleri eklenmiştir.

MADDE 22 – 5346 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan “4628” ibaresi
“6446” şeklinde ve “11 inci” ibaresi “16 ncı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine
İlişkin Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “borçlanma,” iba-
resi, “, katma” ibaresi ve “borçlanma ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                25 Aralık 2021 – Sayı : 31700



“Ajansın bu Kanundan kaynaklanan alacakları için uygulanacak yıllık temerrüt faizi
oranı için 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hü-
kümleri uygulanır.”

MADDE 24 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 20 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık
aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay
Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkra kapsamına girenler adına Ku-
rum tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların
ödenmemiş olan kısımları terkin edilir ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez. Bu
fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikra-
miyesi ödenmez.

Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlar, ilgili kanunlarında belirtilen şartları haiz ol-
maları kaydıyla bu Kanun ile diğer kanunlar uyarınca sağlanan prim teşvik, destek ve indirim-
lerinden yararlandırılır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşvik,
destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır. Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce Kurum tarafından tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra
hükümlerinin uygulanması sebebiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere
ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yö-
nelik olarak yararlanılamaz ve yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimleri değiştiri-
lemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum ile ilgisine göre prim teşvik,
destek ve indirimi sağlayan bakanlık ve/veya kurumca müştereken belirlenir.”

MADDE 25 – 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 2 nci mad-
desinin birinci fıkrasına “ulaşımda” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tarım ve hizmet sektör-
lerinde” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “tarımsal binalar ve atölyeler,” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 26 – 5627 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Başvuru sahibi: Enerji verimliliği uygulama proje desteklerine başvuran sanayi, bi-
na, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,”

MADDE 27 – 5627 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(1) numaralı alt bendinde yer alan “Endüstriyel işletmeler” ibaresi “Başvuru sahibi” şeklinde
değiştirilmiş, alt bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve
bendin (2) numaralı alt bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu kapsamdaki destekler hibe veya faiz desteği şeklinde verilir.”

“Verimlilik artırıcı projeleri desteklenme kararı verilen başvuru sahipleri, bu projelerini
iki yıl içinde uygular.”

MADDE 28 – 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faa-
liyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cüm-
lesinde yer alan “ücretlerinin” ibaresi “ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan
sonra hesaplanan gelir vergisinin;” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “istisna” ibaresi “teş-
vik” şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “istisnadan” ibaresi “teşvikten” şeklinde değiştiril-
miş ve fıkranın altıncı ve yedinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde
çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde
yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında ge-
çirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde
yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş
beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

MADDE 29 – 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yayın haklarının korunması
EK MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına iliş-

kin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi
halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin
engellenmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içe-
riğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin
önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı
verilebilir. Bu karar uygulanmak üzere 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Ya-
pılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunun 6/A maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Bu karara
karşı bir hafta içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilir. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş
ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulur. Yönetim Kurulu, bu madde
kapsamındaki yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilir.

(2) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların in-
ternet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın
hakkı sahibinin talebi üzerine birinci fıkra hükmü uygulanır. Şu kadar ki, talebin yapılabilmesi
için yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF’ye bildirilmesi ve hak sahipliğinin ispat edilmesi
zorunludur.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından çı-
kartılacak talimatla belirlenir.”

MADDE 30 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“uu) Birlikte çalışabilirlik: Şarj ağına bağlı veya bağımsız olarak çalışan şarj istasyon-
larının, elektrik iletim veya dağıtım şebekeleri ile bunları destekleyen yazılım sistemlerinin et-
kileşimli, uyumlu ve etkili bir şekilde birlikte çalışmasını,

üü) Elektrikli araç: Hareket etmesinde tek başına veya destekleyici olarak elektrikli
motor kullanılan ve elektrik enerjisiyle haricen şarj edilebilen motorlu karayolu taşıtını,

vv) Sadakat sözleşmesi: Elektrikli araç kullanıcısının şarj hizmetini belli avantajlar dâ-
hilinde edinmesi amacıyla şarj ağı işletmeci lisansı sahibi ile yaptığı sözleşmeyi,

yy) Sertifika: Bir şarj ağı bünyesinde bir veya birden çok şarj istasyonunun, şarj ağı iş-
letmecisi nam ve hesabına kurulması veya işletilmesi amacıyla Kurumun belirlediği usul ve
esaslar çerçevesinde şarj ağı işletmecisi tarafından gerçek veya tüzel kişiye verilen yetki bel-
gesini,

zz) Şarj Ağı: Elektrikli araçlara birden çok şarj istasyonunda şarj hizmeti sağlamak için
oluşturulan ve şarj ağı işletmecisi tarafından yönetilen sistemi,

aaa) Şarj Ağı İşletmecisi: Elektrikli araç kullanıcılarına, şarj ağına erişim açarak şarj
hizmeti sağlayan ve şarj ağının işletmesini gerçekleştiren lisans sahibi tüzel kişiyi,
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bbb) Şarj hizmeti: Elektrikli araçların akü, pil, kondansatör ve benzeri enerji depolayan
ekipmanlarını doldurmak üzere ticari amaçla ve bedeli mukabilinde gerçekleştirilen kablolu
veya kablosuz enerji aktarımını,

ccc) Şarj istasyonu: Elektrikli araçlara kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarı-
mının yapıldığı tesisi,

ççç) Şarj İstasyonu İşletmecisi: Şarj ağı işletmecisinden almış olduğu sertifika kapsa-
mında şarj istasyonlarını yerinde işleten ve üçüncü taraflara bu şarj istasyonlarında şarj hizmeti
sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

ddd) Serbest erişim platformu: Mevcut tüm şarj istasyonlarının gerçek zamanlı olarak
görüntülenebilmesi için oluşturulan, şarj istasyonlarının verilerini canlı olarak sağlayan ve veri
değişimi ile diğer işlemlerin standart protokoller ve arayüz ile sağlandığı Kurum tarafından
hazırlanan platformu,”

MADDE 31 – 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü
cümlesine “abone grupları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bu abone grupları için elektrik
enerjisi tüketim miktarına göre farklı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 32 – 6446 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, fıkranın mevcut ikinci cümlesi ile (a),
(b), (c) bentleri yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu kapsamda, piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi tüm tüzel kişiler Bakanlık tarafından
arz güvenliğine yönelik belirtilen tedbirlere uymakla, tesis edilecek işlemlere katkı sağlamakla,
ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde sunmakla yükümlüdür. Uzun dönemli
Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması, ilki bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl
içinde olmak üzere her beş yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine
ve Maliye Bakanlığı ve Kurum görüşleri de alınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanarak
yayımlanır. Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak orta uzun dönemde
arz güvenliğinin sağlanmasını teminen kapasite tahsisi yarışmaları düzenleyebilir. Kapasite
tahsisi yarışmaları kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Bakanlık tarafından Türk lirası
olarak belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek en düşük fiyat, yarışma şartlarında be-
lirlenecek süre boyunca YEK Destekleme Mekanizması kapsamında uygulanır. Yarışma sonu-
cunda oluşacak fiyatın yarışma şartlarında belirlenecek süre içerisinde güncellenmesine ilişkin
usul ve esaslar, yerli malı kullanım şartları ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde
alınacak teminatın irat kaydedilmesi ve uygulanacak diğer ceza ve yaptırımlar dâhil olmak
üzere yapılacak yarışmaya ilişkin usul ve esaslar ilgili yarışma şartnamesinde Bakanlık tara-
fından belirlenir. Bu madde kapsamında kurulacak üretim tesisleri için ön lisans ve lisans verme
koşulları, iptali ve tadili ile ilgili hususlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıka-
rılan yönetmelikle düzenlenir.”

“(3) TEİAŞ, sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite
olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yan hizmetler
anlaşmaları kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak veya mevcut üretim tesislerinin kapasi-
telerini kiralamak amacıyla ihale yapabilir. İhaleler çerçevesinde TEİAŞ tarafından ödenecek
kapasite kiralama bedeli sistem işletim fiyatına yansıtılmak suretiyle, enerji bedeli ise kullanım
amacına bağlı olarak dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği çerçevesinde piyasa katılımcıları
tarafından veya ticari yan hizmetler anlaşmaları kapsamında sistem işletim fiyatına yansıtılmak
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suretiyle karşılanır. TEİAŞ tarafından yan hizmetler anlaşmaları kapsamında kapasite kiralan-
ması amacıyla yapılacak ihaleye ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.”

“(4) Kurum, lisans verilen üretim tesislerinin gerçekleşmelerinin izlenmesinden, ilgili
mevzuat kapsamında bu tesislerin öngörülen zamanda devreye girmesi için gerekli önlemlerin
alınmasından, beş yıl içerisinde işletmeye girecek lisanslı yeni üretim kapasite miktarlarının
Bakanlığa düzenli aralıklarla bildirilmesinden sorumludur.”

MADDE 33 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Şarj hizmeti
EK MADDE 5 – (1) Şarj hizmeti, Kurum tarafından ticari amaçlı olmamak üzere be-

lirlenen istisnalar dışında, şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında bu Kanun ve bu Kanuna göre
çıkarılan yönetmelikler uyarınca yürütülür. Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi, lisansında belirlenen
bölgede veya ülke genelinde oluşturduğu veya oluşturacağı şarj ağına bağlı şarj istasyonu ku-
rulması veya işletilmesi, düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu kurdurulması veya
işlettirilmesi ile elektrikli araç kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme hak ve yetkisine
sahip olur. Şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin
olup, şarj hizmetinin sertifikalı şarj istasyonu işletmecisince sağlanması, şarj ağı işletmeci li-
sansı sahibinin bu Kanun, ilgili mevzuat ile diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve so-
rumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(2) Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi;
a) Bu Kanun, ilgili mevzuat, diğer mevzuat, ilgili standartlar ve Kurum tarafından çı-

kartılan düzenlemelere uygun davranmak,
b) Kurum tarafından belirlenen istisnalar ve mücbir sebep halleri dışında kendi şarj ağı-

na bağlı şarj istasyonlarında sürekli, kesintisiz ve kaliteli şarj hizmeti sağlamak,
c) Şarj hizmetini tüm elektrikli araçların erişimine sunmak,
ç) Şarj hizmeti fiyatını ve elektrikli araçların şarj hizmetine erişim şartlarını, Kurumun

yayımlayacağı usul ve esaslara uygun olarak belirlemek, ilan etmek ve uygulamak,
d) Şarj hizmeti alan kullanıcıdan şarj hizmeti karşılığında, şarj hizmeti fiyatı esas alı-

narak hesaplanan bedel dışında her ne ad altında olursa olsun ayrı bedel talep etmemek,
e) Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar ile teknik şartlara uygun olarak, şarj is-

tasyonlarının birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla gerekli yönetim, denetim ve kayıt sis-
temini kurmak, işler halde tutmak, işletmek ve Kurum ile Kurum tarafından uygun bulunan
kamu kurumlarının bu sisteme erişimini sağlamak,

f) Kendisi tarafından veya şarj istasyonu işletmecilerince kurulan şarj istasyonunun
ilgili dağıtım şirketiyle yapılacak bağlantı anlaşmaları ve dağıtım şirketi tarafından belirlenen
teknik gereklere uygun olarak kurulması ve işletilmesini sağlamak,

g) Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bildirimleri yapmak, serbest eri-
şim platformu için gerekli entegrasyonu sağlamak, Kurumca istenildiğinde gerekli bilgi, belge
ve diğer materyalleri vermek, gerektiğinde tutanakları imzalamak ve Kurumca görevlendiri-
lenlerin tesislerde inceleme yapmasına müsaade etmek,

ile yükümlüdür.
(3) Şarj hizmeti fiyatı Kurum tarafından hazırlanan usul ve esaslar dâhilinde serbestçe

belirlenir. Şarj hizmeti fiyatının, rekabeti bozucu veya kısıtlayıcı ya da şarj hizmeti sağlanmasını
bozucu veya aksatıcı olmaması esastır. Şarj hizmeti fiyatının belirlenmesinde şarj istasyonu
kurulması ve şarj ağı oluşturulmasına esas yatırım ve işletme maliyetleri, elektrik enerjisi alım
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maliyetleri ve benzeri maliyetler ile vergi, pay, fon gibi yasal yükümlülükler ve makul ölçüde
kârlılık dikkate alınır. Belirlenen şarj hizmeti fiyatı şarj istasyonlarında ve şarj ağı işletmeci li-
sans sahibi tarafından dijital mecralarda ilan edilir.

(4) Kurum;
a) Şarj ağı işletmeci lisansı için, lisans verme şartları, lisans süresi, tadili, bedeli, lisansta

yer alacak hususlar, lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler, lisans kapsamındaki
faaliyetlerin kısıtlanması, lisansın verilmesine ve lisans faaliyetinin yürütülmesine ilişkin olarak
sayısal sınırlamalar, şarj istasyonlarının yaygınlığı dikkate alınarak istasyon kurma zorunluluğu
da dâhil olmak üzere ticari ve teknik zorunluluklar dâhil özel şartlar belirleyebilir. Bu fıkra
hükmü dairesinde ilgililerden tahsil edilen lisans işlemleri ile ilgili tüm bedeller Kuruma gelir
kaydedilir.

b) Şarj istasyonu kurma zorunluluğu getirilen hallerde, şarj ağı işletmecisi lisans sahibi
özel hukuk tüzel kişilerinin lisanslarına konu şarj hizmeti faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini
işlemlerini 19 uncu maddenin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları kapsamında yürütür.

c) Şarj hizmetinden faydalanan elektrikli araç kullanıcılarının hak ve yükümlülüklerine
ilişkin hususları belirler.

ç) Serbest erişim platformunu kurar ve gerekli verilerle birlikte elektrikli araç kullanı-
cılarının kullanımına sunar.

d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirle-
nen politikalar dâhilinde, dağıtım şirketleri, şarj ağı işletmecisi ile elektrikli araç üreticisi ve
ithalatçılarından temin ettiği verilerden yararlanarak, her iki yılda bir, elektrikli araç kullanımı,
gelişimi ve şarj altyapısı ihtiyacına yönelik projeksiyonlar hazırlar; bu projeksiyonlara göre
alınabilecek tedbirleri ve uygulanabilecek teşvik önerilerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret
Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
bildirir; dağıtım şebekelerinde ihtiyaç duyulan kapasitenin sağlanması için gerekli tedbirleri
alır. Bu hüküm dışında şarj hizmetine ilişkin diğer kurumlar tarafından belirlenmesi halinde
verilecek teşviklerin piyasaya etkilerini düzenlemelerde dikkate alır.

e) Şarj hizmeti kapsamında düzenlenen faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma ve-
ya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya
eylemlerin şarj hizmetlerini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılma-
sıyla birlikte, her seferinde üç ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya
ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alın-
masına yetkilidir. Bu etkilerin değerlendirilmesine göre şarj hizmeti kapsamında uygulanan fi-
yatlara ilişkin asgari ve azami limit uygulaması yapabilir.

(5) Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi 16 ncı madde hariç diğer maddelerde düzenlenen
lisanslara ilişkin hak ve yükümlülüklere tabi değildir. Kurum bu maddeye ve ikincil mevzuata
aykırı olarak faaliyette bulunanlara 16 ncı madde kapsamında işlem tesis eder. Kurum, bu fık-
rada belirtilen faaliyetleri kendi personeli eliyle veya gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuru-
luşları personeli eliyle denetime tabi tutar.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 34 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 30 – (1) Ek 5 inci maddede belirtilen yönetmelik ve düzenlemeler,

ek 5 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yürürlüğe konur.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen sürenin hitamından itibaren dört ay içerisinde şarj hizmeti

sağlayan kişiler durumlarını bu Kanuna uygun hale getirirler. Uygulamaya ilişkin hususlar Ku-

rum tarafından çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.”

MADDE 35 – 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 7 nci maddesinin

ikinci fıkrasında yer alan “doksan” ibareleri “altmış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklen-

mesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-

nunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “49 yıl süreyle bedelsiz irtifak

hakkı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 37 – Bu Kanunun;

a) 3 üncü maddesi 26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4 üncü ilâ 11 inci maddeleri 1/1/2022 tarihinde,

c) 14 üncü maddesi 6/9/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 20 nci ve 28 inci maddeleri 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 38 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

24/12/2021
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GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7349 Kabul Tarihi: 22/12/2021

MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu madde-
sinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “10 kW’a kadar (10 kW dâhil)” ibaresi
“25 kW’a kadar (25 kW dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt
tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan
tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde
verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate
alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara
isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili
ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden
ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

MADDE 3 – 193 sayılı Kanunun;
a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücret-

lerde, gezici olarak çalışanların” ibaresi “Gezici olarak çalışanların” şeklinde değiştirilmiş,
bentte yer alan “ücret ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 32 nci maddesi, 64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı
bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları,
110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tab-
lonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında
yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fık-
rasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet
eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.

MADDE 5 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Müsteşarlığı” ibareleri “Başkanlığı”
şeklinde değiştirilmiş ve bende “bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan
teslim ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma
Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili
projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – BOTAŞ’ın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Ti-
caret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş olan her türlü vergi,
fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçları ile
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılmış borçları (vadesi gelmemiş
taksitler dâhil); adı geçen şirketin Hazineden, 31/12/2021 tarihine kadar oluşan görevlendirme
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bedeli alacaklarına karşılık, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendi-
rilmeksizin mahsup suretiyle, Ticaret Bakanlığınca terkin edilir. Bu kapsamda mahsuba konu
olacak borçlara bu maddenin yayımlandığı tarihten sonra fer’i alacak hesaplanmaz.

Bu madde kapsamında BOTAŞ’ın Hazineden olan görevlendirme bedeli alacağı tutarını
tespit etmeye, mahsup suretiyle yapılacak terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Ba-
kanı yetkilidir.”

MADDE 7 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23 – 19/12/2020 tarihli ve 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanununda yer alan genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye
Cumhurbaşkanı yetkilidir. İlgili kanunları gereğince genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan öde-
nek eklemeleri bu tutardan düşülür.”

MADDE 8 – 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci mad-
desinin ikinci fıkrasına “mektupları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkiye’de yerleşik
sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Büyükşehir belediyeleri, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle ça-
lışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı
kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden
ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.”

MADDE 10 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan
ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan
sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz
veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.”

MADDE 11 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 86 – 2021 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi
yapılmış kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının Kuruma 31/12/2021 tarihine kadar bu
sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü
bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir. Terkin edilen
tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten
karşılanır.

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Ku-
rumca belirlenir.”

MADDE 12 – Bu Kanunun;
a) 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödeme-

lerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

24/12/2021
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4970

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/602

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/603

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/604

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/605

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/606

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/607

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/608

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/609

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/610

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/611

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN

ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Yetki belgesi almak isteyenlerde” ibaresi
“Yetki belgesi almak için başvuranlarda ve yetki belgesi alan şirketlerde” olarak değiştirilmiş
ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Şirketin sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi veya müdürü olan kişilerde; beşinci
fıkranın (c) bendi kapsamında yetki belgesi iptal edilmiş bir şirketin sahibi, ortağı, yönetim
kurulu üyesi veya müdürü olarak bulunmamış olma şartı aranır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/10/2011 28097
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 25/3/2014 28952
2- 3/9/2014 29108
3- 25/1/2020 31019
4- 14/3/2020 31068
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların

İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muafiyet kararı imalatçının teknik ve idari gerekçelerini sunması ve Bakan oluru alınması

kaydıyla verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 23/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

deler eklenmiştir.

“Küçük seriler halinde üretilen araçların ulusal tip onayına ilişkin uygulama

MADDE 23/B – (1) 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip

Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 42 nci mad-

desi, Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yö-

netmelik (AB/167/2013)’in 37 nci maddesi ve İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve

Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönet-

melik (AB/168/2013)’in 42 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda aşağıda

yer verilen hükümler uyarınca işlem yapılır:

a) Ulusal küçük seri tip onayı işlemlerinde, zorunlu karşılanması gereken kütle ve boyut

ile emisyon mevzuatı kapsamındaki Yönetmelik, Tebliğ veya BM/AEK Regülasyonlarından

imalatçının teknik ve idari gerekçelerini sunması ve Bakan oluru alınması kaydıyla muafiyet

kararı verilebilir.

b) İmalatçılar aynı takvim yılı içerisinde yalnızca bir adet ve azami 3 araç tipi için mua-

fiyet başvurusunda bulunabilir. Ulusal küçük seri tip onayı düzenlenen bir imalatçı ilgili tip

onayının düzenlenme tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yeni bir ulusal küçük seri tip onayı

başvurusunda bulunamaz.

c) Ulusal küçük seri tip onayı kapsamında üretilecek araçlar için tip onayı belgesi tarihi

itibarıyla azami 12 ay süreli üretim izni ve üretim izninin bitiş tarihinden itibaren tam araçlar

için azami 12 ay, tamamlanmamış araçlar için azami 18 aya kadar tescil izni düzenlenir. Ulusal

küçük seri tip onayı belgeli tiplerde seri sonu veya esneklik hükümleri uygulanmaz.

ç) (a) bendinin istisnası olarak, imalatçı tarafından muafiyet kapsamında halihazırda

mevcut tipler için uygulanan seviyenin talep edilmesi ve mevcut tipler için bu seviyenin kul-

lanıldığı süre içerisinde üretime izin verilmesi kaydıyla (a) bendinde belirtilen kapsam dışında

muafiyet verilebilir. Bu bent kapsamındaki teknik ve idari hususlara ilişkin ön değerlendirme,

onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği kuruluş tara-

fından yapılarak onay kuruluşuna bildirilir.

d) İmalatçılar, küçük seri izni kapsamında imal edilen araç sayılarını 3 aylık periyotlar

dahilinde onay kuruluşuna bildirir.
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Ulusal münferit araç onaylarına ilişkin uygulama

MADDE 23/C – (1) Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve

Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

(AB/2018/858)’in 45 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda ikinci fıkrada

yer verilen hüküm uyarınca işlem yapılır.

(2) Onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği

kuruluş, ilgili alternatif gerekliliklerin uygulanmış olması kaydıyla, özgün olsun ya da olmasın,

ilgili bir aracı Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üni-

telerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858) ge-

rekliliklerinin bir ya da daha fazlasına ya da aynı Yönetmeliğin Ek II’sinde listelenen mevzuatta

ortaya koyulan gerekliliklerin bir ya da daha fazlasına uyma yükümlülüğünden muaf tutmaya

karar verebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Amaçları, yapıları ve işlevleri itibarı ile bu Yönetmeliğin hüküm-

lerine uyması mümkün olmayan araçlar bu Yönetmeliğin bazı hükümlerinden Bakan oluru

alınması kaydıyla muaf tutulabilir.

(2) TASİŞ ve kamu kurum/kuruluşları tarafından satışı gerçekleştirilen araçlar bu Yö-

netmeliğin çeşitli hükümlerinden veya tamamından muaf tutulabilir. Muafiyet kararı onay ku-

ruluşu veya onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği

kuruluş tarafından verilir.

(3) Kamu kurumlarında kullanılmak üzere ithal/imal edilen araçlar için 22 nci madde-

den ve/veya diğer bazı hükümlerden gerekçeleri ile birlikte muafiyet verilebilir. Muafiyet kararı

onay kuruluşu veya onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlen-

dirdiği kuruluş tarafından verilir. Bu durumda, söz konusu araçlar için AİTM münferit araç uy-

gunluk belgesi düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Küçük seriler halinde üretilen traktörlerin ulusal tip onayına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi

ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 37 nci maddesi kapsamında gerçekleş-

tirilecek başvurularda 23/B maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sınırlamalar

1/7/2022 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/10/2016 29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/6/2017 30106
2- 21/10/2017 30217
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TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin
Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşa-
ğıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Misli sayım: Harmanlama yükümlülüğü hesaplamalarında bu Tebliğde belirlenen
hammaddeler kullanılarak üretilen ürün miktarının belirlenen katsayı ile çarpılarak yükümlülük
hesabına dahil edilmesi uygulamasını,

d) Girdi-Çıktı dengesi: İşleme lisansı sahibinin tesisine giren, çıkan ve stok değişimine
uğrayan maddeler arasındaki ve bitkisel atık yağdan üretilen biodizel ile tesise kabul edilen
bitkisel atık yağ miktarı arasındaki miktarsal tutarlılığı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) İşleme lisansı sahibi, biodizel teslimleri için düzenleyeceği fatura veya fatura yerine

geçen belgede; satışı gerçekleştirilen biodizeli, üretiminde kullanılan hammadde türüne göre
“Biodizel (Yerli Tarım Ürününden Üretilen) / Biodizel (Bitkisel Atık Yağdan Üretilen)” olarak
ayrı kalemler halinde göstermekle yükümlüdür. Aynı belgede biodizelin harmanlama ürünü
olup olmadığı açıklamasına da yer verilir.

(6) Motorin ile harmanlanmak üzere temin edilen biodizel yeniden satışa konu edile-
mez.

(7) Biodizel üretiminde kullanılan hammaddelerin kaynağını ve türünü ispatlayıcı bel-
geler 5 yıl süre ile işleme lisansı sahipleri tarafından saklanır.

(8) İşleme lisansı sahipleri; tesislerindeki üretim, satış ve stok hareketlerine ilişkin ola-
rak yeminli malî müşavir tarafından her bir takvim yılına ilişkin düzenlenen ve Enerji Piyasası
Bildirim Sisteminde yer alan formata uygun raporlarını bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar
Kuruma sunar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A mad-
desi eklenmiştir.

“Misli sayım
MADDE 8/A – (1) Bitkisel atık yağlardan üretilen biodizel, harmanlama yükümlülü-

ğünün hesaplanmasında iki misli olarak sayılır.
(2) Kurumca yapılan kontrollerde işleme lisansı kapsamında yer alan tesisin girdi-çıktı

dengesinin sağlanması zorunludur.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2020-2021 harmanlama döneminde harmanlanan biodizel

miktarı, lisans sahiplerinin ilgili dönem yükümlülük hesaplamalarında, 1,2 katsayısı ile çarpı-
larak değerlendirilir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

16/6/2017 30098
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 20/12/2018 30631
2- 29/3/2019 30729
3- 31/12/2020 31351
4- 25/9/2021 31609
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12664 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12663 
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Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12657 

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

 
 12658 

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

 
 12659 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12638 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12736 

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

 
 12689 
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İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12827 

—— • —— 
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12822 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No: 5590 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 
a) İli: İstanbul b) İlçesi: Şişli c)Mahallesi: 

Mecidiyeköy 
d) Pafta No:--- e) Ada No: 9192 f) Parsel No: 2 
g) Yüzölçümü: 286 m²               h) Satılacak Hisse Oranı: 5333/7150 ı) Halihazır: Boş ve 

İşgalsiz 
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: 
Yok 

k) İmar Durumu: Konut Alanı  l) Cinsi: Arsa 

3) Muhammen Bedeli :  3.626.440.-TL 
4) Geçici Teminatı : 108.793,20 TL 
5) İhale Tarihi ve Saati : 05 Ocak 2022 – 10:00 
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: : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 
8) İhale şartnamesi : Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
Bakırköy/İSTANBUL 
Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07 

9) Şartname Bedeli : 600.-TL 
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan 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.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) 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. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

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

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
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12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

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

kayıtlarının teyidi için en geç 04 Ocak 2022 saat: 16.00’a kadar Encümen Şube 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 04 Ocak 2022 saat: 

16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

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

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur 

 12875/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No: 5592 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli: İstanbul b) İlçesi: Beyoğlu  c)Mahallesi: 

Pirimehmetpaşa 

d) Pafta No:--- e) Ada No: 2955  f) Parsel No: 6 

g) Yüzölçümü: 267,63 m²               h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı   ı) Halihazır: Boş  

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Konut Alanı   l) Cinsi: Arsa 

3) Muhammen Bedeli: 2.676.300.-TL 

4) Geçici Teminatı:      80.289.-TL 

5) İhale Tarihi ve Saati: 05 Ocak 2022 – 10:00 

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: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi: Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 

Bakırköy/İSTANBUL 

Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07 

9) Şartname Bedeli 600.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan 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.) 
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b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) 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. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

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

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
13) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 04 Ocak 2022 saat: 16.00’a kadar Encümen Şube 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 04 Ocak 2022 saat: 
16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 
 12876/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No: 5650 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 
a) İli: İstanbul b) İlçesi: Eyüpsultan  c)Mahallesi: 

Alibeyköy /Saya 
d) Pafta No:--- e) Ada No: 122  f) Parsel No: 301 
g) Yüzölçümü: 250 m²               h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı   ı) Halihazır: İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Konut Alanı + Yola terkli  l) Cinsi: Arsa 

3) Muhammen Bedeli: 2.125.000.-TL 
4) Geçici Teminatı:      63.750.-TL 
5) İhale Tarihi ve Saati: 05 Ocak 2022 – 10:00 
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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: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi: Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 

Bakırköy/İSTANBUL 

Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07 

9) Şartname Bedeli 600.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan 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.) 

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

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) 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. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 

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

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

beyannamesi. 

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

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 

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

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

verilmesi gerekmektedir.) 

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

12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

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

kayıtlarının teyidi için en geç 04 Ocak 2022   saat: 16.00’a kadar Encümen Şube 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 04 Ocak 2022 saat: 

16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

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

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 

 12877/1-1 
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BİG BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çaykur Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 2.000.000 Kg Big Bag torbalı kuru çay nakliye hizmet alım 

işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, 50.00 TL banka dekontu karşılığında aşağıda yazılı adresten 
temin edilir. 

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16 – A/2 
08200 Arhavi / ARTVİN 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00’ e kadar 
Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16 – A/2 08200 
Arhavi / ARTVİN adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4- Alternatif teklifler kabul edilmez. 
5- Kısmi teklif 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- İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
9- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 12786/1-1 

—— • —— 
SİVAS GAR SAHASINA KABİN TİPİ VAKUMLU WC BOŞALTIM VE TEMİZLEME 

SERVİS İSTASYONU KURULUMU İŞİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2021/884638 
1-İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 53 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2-İhale Konusu İşin Adı ve Miktarı : Sivas Gar Sahasına Kabin Tipi Vakumlu Wc 

Boşaltım ve Temizleme Servis İstasyonu 
Kurulumu İşi 

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 Gar Altındağ-
ANKARA/TÜRKİYE 

4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli –Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
14/01/2022 Cuma günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1048 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 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 12806/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2021 – Sayı : 31700 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12924/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12953/1-1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12949/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12903/1-1 
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Muradiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12896/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12895/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 12783/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2020 yılı gayri safi geliri 3.501.002,80.-TL olan birinci sınıf Kayseri Sekizinci Noterliği 

19.02.2022 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 12760/1-1 

—— • —— 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

23.12.2021 tarih ve 31698 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Öğretim üyesi alımına ilişkin ilanımızda aşağıda belirtilen kadrolarda belirtilen şekilde düzeltme 

yapılmıştır. 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
ÖZEL ŞART 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 

1 Doçent 

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler 

Bilim alanından almış olmak. 

Uluslararası Göç Uluslararası Güvenlik 

ve Bölgesel Çalışmalar Ortadoğu 

alanlarında çalışmaları bulunmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

alanında Doktora yapmış olmak. Bu 

alanda akademik çalışmaları bulunmak.

İlan Olunur. 12884/1-1 

—— • —— 
Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

20.12.2021 tarih ve 31695 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı alımı ilanımızdaki Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı 

Dr. Öğretim Üyesi kadrosu ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.  

Fakülte/Bölüm/Meslek 

Yüksekokulu 
Unvan 

Anabilim Dalı/Bilim 

Dalı/Bölüm/Program 

Kadro 

Sayısı
Açıklama 

Diş Hekimliği 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

Protetik Diş Tedavisi 1 
Diş Hekimi ve protetik diş tedavisi

doktorası veya uzmanlığı olmak 

İlan olunur. 12883/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

 
    12885/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
    12886/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
    12887/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
    12888/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden 
VAKFIN ADI : Taşeli Kültür ve Eğitim Vakfı (Taşeli Vakfı) 
VAKFEDENLER: Rifat Karaduman 
VAKFIN İKAMETGAHI: Mersin 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Silifke 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.12.2021 tarihinde kesinleşen, 09.12.2021 
tarihli, E:2021/355, K:2021/509 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere maddi destek 
sağlamak, burs vermek; Taşeli yöresinin kültür ve tarihiyle ilgili araştırmalar yapmak ve vakıf 
senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (SeksenBinTürkLirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: Rifat Karaduman, Mustafa Karaduman, Seyhan Karaduman, 

Adnan Saz, Ali Su 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Silifke’de kurulu bulunan 33-019-180 sicil numaralı Taşeli 
Kültür ve Eğitim Derneğine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 12954/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı (Alimoğlu Vakfı) 
VAKFEDENLER : Orhan Alimoğlu 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2021 tarihinde kesinleşen, 
08.12.2021 tarihli tashih şerhli, 28.10.2021 tarihli ve E:2021/578, K:2021/722 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sağlık, eğitim, bilim, sosyal yardım ve kültür sanat alanında insanlık 
yararına faaliyetler yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000-TL (İkiYüzBinTürkLirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyet üye tamsayısının 3/4 ünün alacağı karar ile 
en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 12753/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Uzmanlar Sağlık Eğitim Vakfı (USEV) 
VAKFEDENLER: Mustafa YILMAZ, Orhan KOÇ, Onur KESKİN, Adnan TATAR, 

Hüseyin DURSUN, Tarık AKPINAR, Muhammet Yasir KOÇ, Asaf Emre KOÇ, Berat 
DURSUN, Mehmet Baybars MEKTEPLİOĞLU. 

VAKFIN İKAMETGAHI: YALOVA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Yalova 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.11.2021 tarihinde kesinleşen ve 29.09.2021 
tarihli ve E:2021/220, K:2021/827 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitim ve sağlık alanlarında, uluslararası standartlarda bilgi ve hizmet 
üretecek kurumlar oluşturmak, organizasyon ve faaliyetler gerçekleştirmek, ilkokuldan yüksek 
öğrenime kadar eğitim gören öğrencileri himaye etmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer 
amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (Seksenbin Türk Lirası). 
YÖNETİM KURULU: Mustafa YILMAZ, Orhan KOÇ, Onur KESKİN, Tarık 

AKPINAR, Muhammet Yasir KOÇ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin uygun göreceği bir 

başka hayır kurumuna devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 12754/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Fotoğrafçılık ve Eğitim Vakfı, İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.12.2021 tarihli 

kesinleşme şerhi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 04.11.2021 tarihli, 
Dosya No:2019/1951, Karar No:2021/2245 sayılı kararı ile İstanbul 6. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 19.07.2019 tarihli, E:2019/76, K:2019/365 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 12755/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Çalışkan Ailesi Vefa Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇAVEK) 

VAKFEDENLER : Osman Çalışkan, Cemil Çalışkan, Şevket Çalışkan, Fatih Çalışkan 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2021 tarihinde kesinleşen, 03.11.2021 

tarihli, E:2019/344, K:2021/722 sayılı ek kararı ile 28.10.2021 tarihli E:2019/344, K:2021/722 

sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile 

çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve/veya kâr amacı gütmeyen özel kurumlara 

yardımcı olmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (YüzBinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların 1/2’si Darüşşafaka Cemiyetine, diğer 1/2’si ise TSK 

Mehmetçik Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 12756/1-1 

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

VAKFIN ADI : Sağlıklı Nesiller Vakfı. 

VAKFEDENLER : Çiğdem DİLEK, Mehmet Murat DİLEK. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/09/2021 tarihli ve E:2021/622, K:2021/13 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kurucuların kızları Mina Selen Dilek’in genetik rahatsızlığından yola 

çıkarak ve babaları Doktor Muktim Şelli anısına olmak üzere; Ülkemizde sağlıklı nesillerin 

yetişmesi için sağlıkla ilgili çalışmalar ve yardımlar yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer 

amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000.- TL (SeksenbinTL.) 

YÖNETİM KURULU: Çiğdem DİLEK, Mehmet Murat DİLEK, Şebnem ŞİMŞEK. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim 

Kurulunun teklifi ve Genel Kurulunun 2/3’ nün çoğunluğunun oyu ile feshe karar verilir. Bu 

durumda Vakfa ait mallar “Sağlık Bakanlığı” na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 12757/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Erenler Osb Mah. 6. Sk. No:3 Taşpınar/Merkez/Aksaray” adresinde mukim MYĞ/8419-

1/41079 sayılı lisans numarasına haiz Aksan Geri Dönüşüm Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 

yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. 

İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 

(20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 

arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 

242796 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 

konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 

düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 

ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 

durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 

yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 12785/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. Denge Panaroma İşmerkezi No:5/35 Ataşehir / 

İstanbul” adresinde mukim DAĞ/4030-3/31529 sayılı lisans numarasına haiz E Maxpet Yapı 

İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim 

Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde 

yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 

8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile 

korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği 

itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz 

konusu firma hakkında 09.09.2021 tarih ve 251457 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar 

edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 

düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 

ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 

durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 

yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur.  12785/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Soğanlık Yeni Mahallesi Baltacı Mehmetpaşa Sok. Ac Yapı Moment İstanbul Sitesi B-

Blok Apt. No:4 B/256 Kartal / İstanbul” adresinde mukim DAĞ/6518-7/37443 sayılı lisans 

numarasına haiz Gama Pet Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 

inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri 

uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması 

fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı 

Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 

imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 

24.08.2021 tarih ve 242953 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı 

gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 

düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 

ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 

durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 

yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur.  12785/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak B Blok Apt. No: 6/2/14 Pendik / İstanbul” adresinde 

mukim DAĞ/6854-1/37859 sayılı lisans numarasına Lepet Akaryakıt Ürünleri ve Dağıtım Sanayi 

Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 

yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. 

İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 

(20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 

arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 24.08.2021 tarih ve 

242955 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 

konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 

düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 

ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 

durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 

yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur.  12785/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Raufbey Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:65 B Merkez Osmaniye” adresinde mukim 

MYĞ/8508/41303 sayılı lisans numarasına haiz Soma Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 

Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 

uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım 

bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 

bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 

10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 

nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 24.08.2021 tarih ve 242960 sayılı 

yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 

yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 

nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 

düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 

ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 

durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 

yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur.  12785/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Şafaktepe Mahallesi Plevne Caddesi No:72/A Mamak / Ankara” adresinde mukim LPG-

DAĞ/7543-1/18686 sayılı lisans numarasına haiz Gascome Petrol Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin, 

Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 

uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım 

bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 

bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 

imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 

23.08.2021 tarih ve 242738 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı 

gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 

rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 

düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 

ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 

durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 

İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur.  12785/6/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

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

Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2021/602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611)

YÖNETMELİKLER
–– Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/12/2021 Tarihli ve 10658 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

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


