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MADDE 1- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü madde-

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı ve gerçek

kişilere ait” ibaresi “mevduat ve” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

dördüncü fıkrasına “Kredi kuruluşlarının iflası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tasfi-

yesi” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Fon kaynaklarından” ibaresi “Fon tarafından

mevduat sigorta rezervinden” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kredi kuruluşları nezdlerindeki resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuru-

luşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

tarafından sigorta edilir.”

“Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Hazine ve Ma-

liye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Kurulun olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tara-

fından belirlenir. Risk esaslı sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve ka-

tılım fonunun binde yirmisini aşamaz. Risk esaslı sigorta priminin tarifesi, tahsil zamanı, şekli,

mevduat sigorta rezervinin ulaşması hedeflenen minimum seviyesi ile diğer hususlar Kurulun

görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından belirlenir.”
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“Kredi kuruluşları sigortalı mevduat ve katılım fonunun hesaplanmasına, takibine, doğ-

rulanmasına ve ödenmesine esas teşkil edecek her türlü bilgiyi Fona iletmekle ve buna ilişkin

sistemlerini kurmakla yükümlüdür. Bu sistemin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve

esaslar Kurulun görüşü alınarak Fon Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2- 5411 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sinde yer alan “Aşağıda sayılan tasarruf mevduatı” ibaresi “Aşağıda sayılan mevduat” şeklinde

ve fıkranın (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların

kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altın-

daki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel mü-

dür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar

ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesap-

lar.”

“d) Fon Kurulu tarafından Kurulun görüşü alınmak suretiyle belirlenen diğer mevduat,

katılım fonu ve hesaplar.”

MADDE 3- 5411 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “sigortaya tâbi tasarruf mevduatı” ibaresi “sigortaya tabi mevduat” şeklinde değiştirilmiş-

tir.

MADDE 4- 5411 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-

lesinde yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 5411 sayılı Kanunun 120 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sine “daire başkanlıkları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bağlı müdürlükler” ibaresi ek-

lenmiş, fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “onu” ibaresi “onikiyi, müdürlüklerin sayısı altıyı”

şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev” ibaresi “bu

Kanun ve ilgili kanunlarda belirtilen görev, faaliyet alanı” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin

dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 5411 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Fonun destek personeli bakımından 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki koşul

aranmaz.”

MADDE 7- 5411 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cüm-

lesinde yer alan “Fon bu meblağı, ilgililerinden talep eder” ibaresi “Fonun bu meblağı kusurlu

bulunan ilgililerinden talep etme hakkı saklıdır” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü cümlesi

yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Kanunun 71 inci mad-

desi” ibaresi “Kanun” şeklinde ve fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “kurum bu meblağı, il-

gililerinden talep eder” ibaresi “kurumun bu meblağı kusurlu bulunan ilgililerinden talep etme

hakkı saklıdır” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı

fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Fonu temsilen görev yapan yönetim, denetim kurulu

üyeleri, müdürler kurulu üyeleri,” ibaresi “Fonu temsilen görev yapan yönetim, denetim kurulu

üyeleri, müdürler kurulu üyeleri ile bu Kanun uyarınca görevlendirilen, atanan veya aday gös-

terilerek seçilen” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 8- 5411 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Fon, bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen kay-
naklarını bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar ile Devlet aleyhine açılan uluslararası davaların ta-
kibine ilişkin Cumhurbaşkanlığınca verilen görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, serbestçe
kullanır.”

MADDE 9- 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin beşinci fıkrasının birinci cüm-
lesinde yer alan “iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları”
ibaresi “iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklar ile bunlarla
bağlantılı finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelere konu varlıkları” şeklinde ve “mal
ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlarını” ibaresi “mal ve hizmet alımından doğan
geçmiş dönem borçlarını; ticari ve iktisadi bütünlük içinde yer alan mal, hak ve/veya varlıklar
ile ilgili olması veya ticari ve iktisadi bütünlüğün değerinin korunması için gerekli veya değerini
artırır mahiyette olması, taraflarca borç miktarının tespitinde mutabakata varılmış olması, var-
lıkları ticari ve iktisadi bütünlük satışına konu edilen tarafça bahsi geçen mutabakattan sonra
Fona müracaat edilmesi ve işlemlerin en geç Fon Kurulunun ihaleyi onay tarihine kadar te-
kemmül ettirilmesi şartıyla öncelikli olarak” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın mevcut onuncu cümlesinde yer
alan “düzenlenir” ibaresi “düzenlenir ve Resmî Gazetede ilan edilir” şeklinde değiştirilmiş ve
fıkraya mevcut onuncu cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın
mevcut onüçüncü cümlesine “maliklerinin iflasına karar verilemez,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “finansal kiralama sözleşmelerinin feshi talep edilemez, işbu sözleşmeler kapsamındaki
varlıkların iadesine karar verilemez,” ibaresi eklenmiş ve maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Bu şartlara uygun olmayan müracaatlar Fon tarafından işleme alınmaz.”
“Sıra cetveline itiraz süresi, sıra cetvelinin Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün-
dür.”

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çer-
çevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışlarından elde edilen bedelden; satış mas-
rafları düşüldükten sonra satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla sırasıyla, rehinle
teminat altına alınmış borçlar, bütünlük kapsamındaki varlıkların aynından kaynaklanan amme
borçları, işbu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete
ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan
Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları
ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. Finansal kiralama kapsa-
mındaki varlıklara ait ekspertiz raporlarına göre ihale bedelinden isabet eden tutar ile finansal
kiralama sözleşmesi kapsamındaki borç tutarından hangisi düşükse o tutar, finansal kiralayana
ihale bedelinden sıra cetvelinin düzenlenmesi ve kesinleşmesi beklenmeksizin öncelikli olarak
ödenerek Fonun bildirimi ile sözleşmeye konu varlıklar ihale alıcısına devredilir. Bu alacaklı-
lara tamamen ödeme yapıldıktan sonraki bakiye, diğer alacaklılara garameten ödenir. Bu hükme
göre yapılan dağıtım sonrasında bakiye borç kalması; lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici
frekans ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için
gerekli olan ve kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil
ve nakli işlemine engel teşkil etmez.”
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MADDE 10- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 34- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iflas edenler dâhil

tasfiyesi Fon eliyle yürütülen bankalarda tüm kanuni yükümlülüklerin ifasından sonra tasfiye

bakiyesi kalması halinde bu tutarın hissedarlara dağıtımında, iflasına karar verilen bankaların

hâkim ortakları ve yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür,

genel müdür yardımcıları ile yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri, hâkim ortağı olan

tüzel kişiler, bunların gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortağı olduğu şirketler, bu

gerçek kişilerin kan ve kayın hısımları ile bu kişilerin hisselerini ciro, devir veya temlik sure-

tiyle edinen üçüncü kişiler ile ortaklığın sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde onu-

nun altında kalan paylara sahip olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme ve kontrol imtiyazı

veren paylara sahip olanlar, bu bankanın iflasına neden olanlar, millî güvenliğe tehdit oluştur-

duğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya

da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında mü-

sadere kararı verilmiş olanlar bu dağıtımdan pay alamaz. Bunlara düşen pay Hazineye ödenir.

Birinci fıkra kapsamında soruşturma veya kovuşturması devam edenlere isabet edecek

tasfiye payı; kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın

reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında

tutulur.”

MADDE 11- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “oniki kez” ibaresi

“ondokuz kez” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “31/5/2022” ibaresi “31/7/2023” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 12- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici

14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve

müteakip fıkralar teselsül ettirilmiştir.

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı

sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamın-

da dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı

en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda

söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade

sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı

paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen

hesaplara da uygulanır.”

MADDE 13- 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi,

Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- (1) 6132 sayılı Kanunun ek 2 nci ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin ek 2 nci maddeleriyle 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonuna devredilen lisanslarla

ilgili olarak bu Kanunda tanımlanan kamu payı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

anılan sürenin sonuna kadar Türkiye Varlık Fonu veya Türkiye Varlık Fonu tarafından kurula-

cak şirket tarafından gelir kaydedilir.”
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MADDE 14- 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim

Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci mad-

desinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket”

ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Varlık Fonu” ibareleri ile “tarafından” ibare-

lerinden sonra gelmek üzere “hakim hissedar olarak” ibareleri eklenmiş; dördüncü fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Türkiye Varlık

Fonu ve Şirket ile alt fonlar ve Şirket” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Varlık

Fonu” ibaresi ile “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “hakim hissedar olarak” ibaresi

eklenmiş ve bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra ek-

lenmiştir.

“(4) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket veya Türkiye Varlık Fonu tarafından hakim

hissedar olarak kurulacak şirketler ve alt fonlar ile bunların bedellerini ödemek suretiyle ser-

mayesinin veya katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler ve alt fonlar ile

bunların bağlı ortaklıkları hisse devir tarihinden itibaren kamu iktisadi teşebbüsleri de dâhil,

sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, ku-

ruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi değildir.”

“Şirketin, Türkiye Varlık Fonunun veya bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulan ve

kurulacak şirketlerin veya alt fonların; kurucusu olduğu veya bedellerini ödemek suretiyle ser-

mayesinin ya da katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve

bunların bağlı ortaklıkları hakkında ise bu fıkradaki Kanunlardan 6362 sayılı Kanun ile 4054

sayılı Kanun haricindekiler uygulanmaz.”

“(7) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen

muafiyet ve istisnalar söz konusu şirket veya alt fonlarda Türkiye Varlık Fonu, Şirket veya alt

fonlar doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti elinde bulundurduğu sürece devam eder.”

MADDE 15- 6741 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 8 inci maddede yapılan de-

ğişiklikle, Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara sağlanan muafiyet ve

istisnalar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirket ve alt fonlara da uygu-

lanır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 8 inci maddede yapılan değişikliğe bağlı olarak,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin kamu idareleri tarafından ge-

riye yönelik olarak herhangi bir ödeme veya iade yapılmaz.”

MADDE 16- 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Dü-

zenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edil-

mesine Dair Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü, sekizinci, dokuzuncu fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra ek-

lenmiştir.

“(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde

ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler ge-

reğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç ol-
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mak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna

kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun gözetiminde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun

atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetilir.

Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanır ve görevden alınır.

Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle şir-

ketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasında be-

lirtilen malvarlığı değerlerinin veya hakkında şahıs kayyımlık kararı bulunmasa dahi anılan

şirket ve/veya malvarlığı değerlerinde payları bulunup aleyhlerinde mahkemece kaçak kararı

verilen kişilerin bu paylarının kısmen veya tamamen satılmasına veya feshi ile tasfiyesine Ta-

sarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından karar verilebilir. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin

yönetim/müdürler kurulu veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yerine getirilir. Sa-

tılan şirketlerin kayyımlık kararı, hisselerinin devrini müteakip Fonun talebi üzerine ilgili mah-

keme veya hakimliklerce kaldırılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Fon

Kurulu tarafından belirlenir.”

“(8) Kayyımlarının yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Tasar-

ruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerde, şirketin ortaklarının şirkette

sahip olduğu pay oranında yeni kurulacak şirketlerde pay sahibi olmaları koşuluyla şirket yö-

netim organının önerisi ve Fon Kurulu kararıyla yeni şirket kurulmasına karar verilebilir. Bu

halde şirket ortaklarının yeni şirket kurulmasına ilişkin izin ve muvafakati aranmaz. Kurulacak

şirketin sermayesi kayyımlarının yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirket tarafından ayni veya nakdi

olarak karşılanır. Yeni şirket kuruluşuna ilişkin hususlar şirketlerin yönetim organlarınca ha-

zırlanır ve Fon Kurulunun onayına sunulur. Fon Kurulu kararıyla kuruluş gerçekleşir ve tescile

tabi tüm hususlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmak üzere ilgili ticaret sicilinde resen

tescil ve ilan olunur. Bu fıkra uyarınca gerçekleştirilecek kuruluş işlemleri ilgili mevzuata tabi

olmaksızın uygulanır. Yeni kurulan şirkette kayyımlık yetkisi bir mahkeme veya hakim kararına

gerek olmaksızın Fona devredilmiş sayılır.

(9) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel

kurullarının yetkileri, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi

olunmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılabilir. Bu kapsamda bir şir-

ketin bölünmesine karar verilmesi halinde Fon, bölünme yolu ile kurulan bu şirkete kayyım

atanır.”

“(11) Fonun, yönetim organı yetkilerini ya da yönetim organı yetkileri ile birlikte or-

taklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerini haiz kayyım olarak görevlendirildiği şir-

ketlerde ana sözleşmelerine bağlı olmaksızın, kayyım atanmasından önceki dönem bilanço ve

kâr/zarar hesaplarını tasdik ile bu dönemlerde görev yapan yönetim/müdürler kurullarını ibra

etmek anlamına gelmemek kaydıyla, bu maddenin dokuzuncu fıkrası çerçevesinde, şirketlere

kayyım atanan faaliyet dönemini izleyen dönemden başlamak üzere kısmen ya da tamamen

kâr dağıtımına karar verilebilir. Dağıtımına karar verilen kâr; milli güvenliğe tehdit oluşturduğu

tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bun-
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larla irtibatı nedeniyle haklarında mahkûmiyet kararı bulunmayan hissedarlara payları oranında

ödenir. Soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin hissesine isabet edecek kâr payı; ko-

vuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya

düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulur. Hak-

kında soruşturma, kovuşturma bulunmama veya müsadere kararı verilmemiş olma koşulu, bor-

sada işlem gören hisseler bakımından aranmaz. Kâr dağıtımı kararı ilişkili olduğu faaliyet dö-

nemi mali verilerinin ve tablolarının tasdiki anlamına gelmez. Dağıtıma ilişkin hususlar Fon

Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 17- 6758 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile temettü hariç ortaklık hak-

ları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan banka/şir-
ketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak Fona verilen yetkiler, bu Kanun ile Tasarruf Mev-
duatı Sigorta Fonuna verilen kayyımlık görevi ile satış veya tasfiye işlemlerinde, bu şirketlerin
yahut bunların sahiplerinin Fona borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde Fon haczi bu-
lunup bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır. Yönetim ve denetimi veya kayyımlık
yetkisi Fona devredilen veya Fonun kayyım olarak atandığı banka/şirketleri ve ortaklık payla-
rını soruşturma, kovuşturma veya iflas ve tasfiye süresince yönetmek ve temsil etmek üzere
atananlar, görevlendirilenler veya atananlar tarafından temsil yetkisini haiz olmak üzere gö-
revlendirilenler ile 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasına göre malvarlığı
değerlerinin yönetimi amacıyla atananlar, görevlendirilenler veya atananlar tarafından temsil
yetkisini haiz olmak üzere görevlendirilenler ve bu kapsamda icra edilen iş ve işlemler hakkında
8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile
Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
namenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesi uygulanır. Şirketlerin
tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Fon Kurulu tarafından görevlendirilen tasfiye komisyonu,
adli işlemler veya davalar bakımından taraf ehliyetine sahiptir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fo-
nunun kayyım olarak atandığı şirketlerin ya da ortaklık paylarının bu madde kapsamında satı-
şından elde edilecek tutardan, Fonun satış, dava veya avukatlık masrafları düşüldükten sonra
kalan tutar yargılamanın kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar bir hesapta nemalandırılır.
Şirket varlıklarının veya malvarlığı değerlerinin bu madde kapsamında satışından elde edilecek
tutarlar ise, 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca oluşturulan sıra cetveline göre
dağıtılır. Sıra cetveline göre dağıtım yapıldıktan sonraki bakiye, bu Kanunun 19 uncu madde-
sinin dördüncü fıkrasında yer alan işlemlerin tesisi için şirket hesaplarına aktarılır. Ortaklık
paylarının satışında, satışa ilişkin masraflar ile dava veya avukatlık masrafları, milli güvenliğe
tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya
iltisakı ya da bunlarla irtibatı bulunmayan hissedarların payından düşülmez.

(2) Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satışına karar verilmesi halinde
Fon Kurulu, geçmiş dönem borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı
veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması ve 5411 sayılı Ka-
nunun 134 üncü maddesinde belirtilen koşulları karşılaması şartıyla ihale bedelinden ödemeye
veya ihale alıcısına ödettirmeye yetkilidir.”
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MADDE 18- 1/2/2018 tarihli ve 7076 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzen-
lemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine
Dair Kanunun 1 inci maddesinin başlığında yer alan “varlıklar” ibaresi “malvarlığı değerleri”
şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “varlıkların” ibareleri “malvarlığı değerlerinin” şeklinde,
fıkrada yer alan “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış ve tasfiye edilmesi suretiyle
yerine getirilir” ibaresi “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve/veya şirket yönetim/müdürler ku-
rulu/malvarlığı değerleri kayyım temsilciliği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı
ile satış veya tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir” şeklinde, fıkranın ikinci cümlesinde
yer alan “ve” ibareleri “veya” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, mevcut üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Müsadere kararı verilen şirket, ortaklık payları veya malvarlığı değerlerinin satış veya ticari
ve iktisadi bütünlük satışları 6758 sayılı Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddelerindeki esaslar
çerçevesinde yapılır. Tasfiye komisyonlarınca tasfiye tamamlanır.”
“Tasfiye bakiyesi Hazineye irat kaydedilir.”

“(2) Şirketin yüzde ellinin altındaki ortaklık paylarının müsadere edilmesine karar ve-
rilmesi halinde, müsadereye konu bu paylar Fon tarafından satışa çıkarılır. En az iki kez satışa
çıkarılmış olmasına rağmen satışın gerçekleşmemesi halinde ortaklık payları ilgili şirkete bedeli
mukabilinde devredilebilir ve payların bedeli şirket tarafından Hazineye ödenir. Müsadere ka-
rarından sonra sermaye artırımına karar verilmesi halinde bu artırım Hazine ve Maliye Bakan-
lığının onayına tabidir.”

MADDE 19- 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının
üçüncü cümlesinde yer alan “paylardan” ibaresi “paylarının” şeklinde değiştirilmiş, Anayasa
Mahkemesince iptal edilen “Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesap-
lanan kesinti tutarının” ibaresi “azami %5’i oranında Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve fıkraya be-
şinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Projenin mevcut şehir içi raylı sistem hatlarının devamı olmayıp müstakil işletilebilir durumda
olması halinde veya projenin kombine taşımacılığa hizmet etmesi halinde; bu cümleyi ihdas
eden maddenin yürürlük tarihinden önce hizmete açılmış olanlar hariç olmak üzere, mülkiyet
devrine konu edilmeksizin raylı sistemin işletmesinin Bakanlık veya bağlı, ilgili, ilişkili kuru-
luşları, bu kuruluşların bağlı ortaklıkları veya iştiraki olan şirketler eliyle yürütülmesine Cum-
hurbaşkanınca karar verilebilir. Bu durumda ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat
toplamı üzerinden ayrılacak paylarından kesinti yapılmaz.”

MADDE 20- 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesinin
Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“18/1/2019 tarihinden önce işletilmesi devredilmiş olan projelerin ödenmeyen bakiye
tutarları 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki usul ve esaslara göre tahsil edilir.”

MADDE 21- Bu Kanunun;
a) l inci maddesi yayımı tarihinden üç ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 22- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27/5/2022
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA BORÇLUYA SATIŞ 

YETKİSİ VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs

Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen borçluya satış yetkisi verilmesine dair hükmün uy-

gulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen haczedilen

malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları kapsar. 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinin beşinci fık-

rasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İcra dairesi: İcra ve İflâs Kanununa göre yapılan kıymet takdirini tebliğe yetkili esas

sayılı icra dosyasının kayıtlı bulunduğu icra dairesini,

b) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu,

c) Kıymet takdiri: Haczedilen malın kıymetinin takdir edildiği haciz tutanağını veya

haczedilen mala ilişkin kıymet takdirini içeren bilirkişi raporunu,

ç) Mahkeme: Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenen icra mahkemesini,

d) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Rızaen Satış Yetki Belgesinin Şekli ve Muhtevası

Rızaen satış yetki belgesinin şekli

MADDE 4- (1) Borçlunun rızaen satış işlemlerinde, ekte yer alan rızaen satış yetki bel-

gesi basılı kâğıt olarak kullanılır (Örnek no.57).

(2) Yönetmelik ekinde bulunan örnekteki esaslar bozulmamak şartıyla bu basılı kâğıda

icra dairesince gerekli ilâveler yapılabilir.

Rızaen satış yetki belgesinin muhtevası 

MADDE 5- (1) Haczedilen malın rızaen satışına dair borçluya verilen yetki belgesinde

aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Alacaklı, varsa kanuni temsilcisi ile vekilinin adı ve soyadı, adresi ve iletişim bilgileri.

b) Borçlu, varsa kanuni temsilcisi ile vekilinin adı ve soyadı, adresi ve iletişim bilgileri.

c) Satılacak şeyin cinsi, niteliği, önemli özellikleri ve muhammen kıymeti.
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ç) Malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı ile o malla gü-

vence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi

fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar haczedilen mal için

yapılan takip masrafları toplamından az olamayacak şekilde belirlenmiş asgari rızai satış be-

deli.

d) Borçlunun, anlaştığı alıcının adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara-

sını, tüzel kişi ise unvanını, vergi kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını, merkezi sicil kayıt

sistemi (MERSİS) numarasını, anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici özelliklerini; alıcının ise

adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi ise unvanını, vergi kimlik

numarasını, ticaret sicil numarasını ve MERSİS numarasını, tebligata elverişli adresini, ileti-

şime yarar bilgilerini, banka hesap bilgilerini, borçluyla anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici

özelliklerini borçluya verilen on beş günlük süre içinde icra dairesine bildirmesi gerektiği.

e) Alıcının, belirlenen asgari rızai satış bedelinden az olmamak kaydıyla borçluyla an-

laştıkları bedeli borçluya verilen on beş günlük süre içinde icra dairesi banka hesabına ödemesi

gerektiği.

f) Mahkemenin kabul kararıyla malın mülkiyetinin alıcıya geçeceği ve tüm hacizlerin

kaldırılarak devir ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği. 

g) Mahkemece rızaen satış talebinin reddine karar verilmesi hâlinde, kararın icra dai-

resine gönderilmesinden itibaren üç iş günü içinde yatırılan bedelin alıcının bildirdiği banka

hesabına iade edileceği.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla devir ve teslim masraflarının alıcıya

ait olacağı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kıymet Takdirinin Tebliği, Rızaen Satış Talebi ve Sicile İşlenmesi ile 

Asgari Bedelin Belirlenmesi

Kıymet takdirinin tebliği

MADDE 6- (1) Haczedilen malın kıymetinin takdirine ilişkin bilirkişi tarafından tanzim

edilen rapor icra dairesince borçluya tebliğ edilir.

(2) Borçlunun veya borçlu namına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu

hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse huzurunda yapılan hacizlerde, kıymet takdirini içeren

haciz tutanağının borçluya ayrıca tebliğ edilmesi gerekmez. Borçlunun veya borçlu namına

Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimsenin yokluğunda yapılan hacizlerde

ise kıymet takdirini içeren haciz tutanağı borçluya tebliğ edilir.

Rızaen satış talebi ve sicile işlenmesi

MADDE 7- (1) Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dai-

resine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir.

(2) Rızaen satış talebinde bulunan borçlu, tebligata elverişli adresini ve iletişime yarar

bilgilerini satış talebiyle birlikte icra dairesine bildirir.

(3) Sicile kayıtlı bir mal ile ilgili borçlunun rızaen satış talebinde bulunması üzerine

icra müdürü, rızai satış talebinin ilgili sicile işlenmesine yönelik gerekli işlemleri yapar.
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Rızai satış asgari bedelinin belirlenmesi
MADDE 8- (1) İcra müdürü, rızai satış asgari bedelini belirlemek için haczedilen malın

sicile kayıtlı takyidatlarını temin ederek rüçhan hakkı alacaklısından alacağının devam edip
etmediğini, devam ediyor ise alacak miktarını sorar.

(2) Belirlenen rızai satış bedeli, haczedilen malın kesinleşen muhammen kıymetinin
yüzde doksanına karşılık gelen miktar ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin ala-
cağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara
ilave olarak bu aşamaya kadar haczedilen mal için yapılan takip masrafları toplamından az ola-
maz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rızaen Satış Yetkisi Verilmesi, İcra Dairesine Bildirim, Bedelin 

Ödenmesi ve Dosyanın Mahkemeye Sunulması

Rızaen satış yetkisi verilmesi
MADDE 9- (1) İcra müdürü, rızaen satış yetkisi verilmesini isteyen borçluya, kıymet

takdirinin kesinleşmesinden sonra cebrî satış işlemlerini durdurarak haczedilen malın rızaen
satışı için bir yetki belgesi düzenleyerek tebliğ eder.

(2) Rızaen satış için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya on beş günlük süre verilir.
Bu süre, yetki belgesinin borçluya tebliğinden itibaren başlar.

İcra dairesine bildirim
MADDE 10- (1) Borçlunun, anlaştığı alıcının adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti

kimlik numarasını, tüzel kişi ise unvanını, vergi kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını,
MERSİS numarasını, anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici özelliklerini verilen on beş günlük
süre içinde icra dairesine bildirmesi gerekir. 

(2) Alıcının, adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi ise un-
vanını, vergi kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını ve MERSİS numarasını, tebligata el-
verişli adresini, iletişime yarar bilgilerini, banka hesap bilgilerini, borçluyla anlaştıkları bedeli
ve malın ayırt edici özelliklerini borçluya verilen on beş günlük süre içinde icra dairesine bil-
dirmesi gerekir.

Bedelin ödenmesi
MADDE 11- (1) Alıcının, belirlenen asgari rızai satış bedelinden az olmamak kaydıyla,

borçluyla anlaştıkları bedeli borçluya verilen on beş günlük süre içinde icra dairesinin banka
hesabına ödemesi zorunludur.

Dosyanın mahkemeye sunulması
MADDE 12- (1) Alıcının, borçluyla anlaştıkları bedeli yukarıdaki maddeler uyarınca

borçluya verilen on beş günlük süre içinde dosyaya ödemesi hâlinde icra müdürü, gerekli bilgi
ve belgeleri temin ettikten sonra rızai satışın şartlarının sağlandığını tespit ederse, satışın onayı
ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhâl mahke-
meye gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mahkemenin Kararı ile Malın Devir ve Teslimi

Mahkemenin kararı
MADDE 13- (1) Mahkeme, en geç on gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme

sonucunda talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verir. Mahkemece verilen karar
UYAP vasıtası ile icra dairesine bildirilir.
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(2) Mahkemenin kabul kararı ile malın mülkiyeti alıcıya geçer. İcra dairesince malın

devir ve teslim işlemleri yapılır.

(3) Mahkemece rızaen satış talebinin reddine karar verilmesi durumunda, bu kararın

icra dairesine gönderilmesinden itibaren üç iş günü içinde satış bedeli alıcının bildirdiği banka

hesabına iade edilir. Ayrıca icra müdürü, 7 nci madde gereğince işlenen şerhin terkini için ge-

rekli işlemleri yapar.

Malın devir ve teslimi

MADDE 14- (1) Devir ve teslim işlemleri, mal üzerindeki tüm hacizlerin kaldırılması

suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Rızaen satışa konu malın sicile kayıtlı olması hâlinde icra müdürü, tescil işleminin

yapılması amacıyla tescil belgesini ilgili kurum veya kuruluşa mahkeme kararını ekleyerek

gönderir.

(3) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devir ve teslim masrafları alıcıya

aittir.

(4) Rızaen satış konusu mal alıcıya teslim edilmedikçe veya teslime hazır hâle getiril-

medikçe alıcının dosyaya yatırmış olduğu bedel alacaklılara ödenmez.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt ve Rapor

Rızaen satış talep kaydı ve raporu 

MADDE 15- (1) Rızaen satış talep kaydı, ilgili icra dairesine veya ilgili mahallin ta-

mamına ait rızaen satış taleplerinin aşama ve sonuçlarının UYAP’a işlendiği kayıttır. Bu kayıtta;

sıra numarası, icra dairesi, dosya numarası, haczedilen malın cinsi, talep tarihi, yetki belgesi

düzenleme tarihi, rızai satış bedelinin ödenme tarihi, dosyanın mahkemeye gönderilme tarihi,

talep konusunda mahkemenin kararı ve tarihi yer alır.

(2) Rızaen satış talep raporu, birinci fıkrada düzenlenen kayıtlardaki hususların sorgu-

lanması neticesinde UYAP’ta oluşturulan belgedir. Bu raporda, kayıtlara işlenen hususların ta-

mamı yer alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düş-

tüğü ölçüde İcra ve İflâs Kanunu ile 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TAKSİMETRE MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre
Muayene Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Ka-
nununun 2 nci ve 9 uncu maddeleri, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik
Düzenlemeler Kanununun 2 nci maddesi ile 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin
Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“y) Tamir ve ayar: Muayeneler sonucunda tamire sevk edilenler ile meydana gelecek
arıza veya teknik/teknolojik ihtiyaçlar sebebiyle taksimetre kullanıcılarından gelecek talepler
üzerine damgaların sökülerek yapılacak her türlü tamir ve ayar işlemini,

z) Tarife yükleme: Yetkili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış ücreti, zaman ta-
rifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafeyi ihtiva eden değerlerin taksimetreye
yüklenmesi işlemini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlük-
ten kaldırılmıştır.  

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Taksimetrelerin piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinin yaptırılmasından
ve taksimetreye uygulanan damgaların muhafaza edilmesinden kullanıcı sorumludur.”

“(14) Taksimetrelerde ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen güncel tarife değerle-
rinin kullanılması gerekir.

(15) Kanunda hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hak-
kında 1705 sayılı Kanun hükümleri kapsamında idari ve cezai işlem uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir. 

“Tamir, ayar ve tarife yükleme işlemleri
MADDE 7/A- (1) Taksimetrelerin, tamir ve/veya ayarları tamir ve ayar servislerince

yapılır.
(2) Taksimetrelerin tarife yükleme işlemleri, aşağıdaki yöntemlerden uygun olan birine

göre yapılır. Tarife yükleme işleminde; sadece ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış
ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafeyi ihtiva eden değerler
yüklenir ve bunun dışında başka işlem yapılamaz. 

a) Uzaktan tarife yükleme özelliği olan taksimetreler için tarife yükleme işlemi, tarife
değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde üreticisi tarafından uzaktan yapılabilir.

b) Önceden tarife yüklemeye uygun olan taksimetrelere tarife yükleme işlemi ilgili il
müdürlüğünün uygun görmesi halinde, tamir ve ayar servislerince ilgili kurum/kuruluş tara-
fından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden yirmi iş günü öncesinden yapılmaya başlanabilir.
Önceden yüklenen tarife, tarife değişiklik tarihinden itibaren geçerli olur ve söz konusu tarihte
otomatik olarak uygulamaya girer. 

c) (a) ve (b) bentlerine göre tarife yükleme işlemi yapılamayan veya yaptırılmayan tak-
simetrelerde ise tarife yükleme işlemi, tarife değişiklik tarihinden itibaren tamir ve ayar
servislerince yapılır.

(3) Tamir ve ayar servisi, yaptığı tarife yükleme işlemi, tamir işlemi ve/veya ayar işlemi
sonrasında taksimetrenin ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına kelebek mühür uy-
gular; asgari olarak taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, işlem tarihi, işlemin
tanımı ve kelebek mührün seri numarasını içeren iki nüsha belge düzenler ve belgenin bir nüs-
hasını kullanıcıya teslim eder. Bu işlem için kullanılacak kelebek mühürler, geri dönüşümsüz
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olarak bir kez kullanılabilen ve çıkartıldığında tahrip olan özellikte, üzerinde seri numarası,
yetki belgesi numarası ve işyeri uygunluk belgesi numarasını içerecek şekilde tamir ve ayar
servislerince yaptırılır. 

(4) Üretici, yaptığı uzaktan tarife yükleme işlemi sonrasında; işleme ait asgari olarak
taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, yüklenen tarife bilgisi ve yükleme ta-
rihini içerecek şekilde elektronik imzalı belge düzenleyerek kullanıcıya elektronik ortamda
gönderir.

(5) Üretici veya tamir ve ayar servisi bu madde kapsamında cari ay içerisinde yaptığı
tarife yükleme işlemlerine ait düzenlediği belgelere ilişkin bilgileri içeren tabloyu aylık olarak
takip eden ayın ilk beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne bildirir. 

(6) Yüklenen tarifenin uygunluğundan ve tarife yükleme işleminin güvenliğinden yük-
lemeyi yapan üretici veya tamir ve ayar servisi sorumludur. 

(7) Üretici veya tamir ve ayar servisi bu madde kapsamında yaptığı işlemlere ilişkin
bilgileri kayıt altına alır ve bir yıl muhafaza eder.

(8) Kullanıcı, bu madde kapsamında üretici veya tamir ve ayar servisi tarafından dü-
zenlenen ve kendisine gönderilen/teslim edilen belgeyi muayene servisine veya talep edildi-
ğinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür.

(9) Kullanıcı, bu madde kapsamında tamir ve ayar servisi tarafından taksimetreye uy-
gulanan ve damga hükmünde olan kelebek mührü, sonraki muayene işlemine veya tamir ve
ayar işlemine kadar muhafaza etmekle yükümlüdür. Bu mühürlerin koparılması veya tahrip
edilmesi halinde 3516 sayılı Kanuna göre idari işlem yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1)  İlk muayene; yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle

meydana getirilen taksimetrelerin satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce veya ithal
edilen taksimetrelerin yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani ve şikâyet muayeneleri
sonunda damgaları iptal olunanlar ile meydana gelecek arıza veya teknik/teknolojik ihtiyaçlar
sebebiyle taksimetre kullanıcılarının talepleri üzerine damgaların sökülerek yapılan her türlü
tamir ve ayar işleminden sonra yapılan muayenedir. 

a) Taksimetrelerin piyasaya arzındaki ilk muayenesi;
1) Onaylanmış kuruluştan AT tip inceleme belgesi veya AT tasarım inceleme belgesi

alınan taksimetreler için; onaylanmış kuruluş veya onaylanmış kuruluştan yetki alan üreticisi
tarafından, ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak muayene işlemleri, muayene işareti ve/veya
tip onayına esas damga planında belirtilen damgalama işlemleri gerçekleştirilir.

2) Bakanlıktan ulusal tip onay belgesi veya AT tip onay belgesi alınan taksimetreler
için, il müdürlüğü veya 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü
ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre özel damga yetkisine sahip üre-
tici tarafından, ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak muayene işlemleri yapılır ve tip ona-
yına esas damga planında belirtilen damgalama işlemleri ise Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yö-
netmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.

b) Taksimetrenin araca ilk defa montajının yapılmasından veya periyodik, ani ve şikâyet
muayeneleri sonucunda damgaları iptal olunan taksimetrelerin tip onayı değişikliğine sebep
vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra on iş günü içerisinde kullanıcı tarafından ilk
muayenesi yaptırılır. Bu muayene, 9 uncu maddede belirtilen periyodik muayene hükümlerine
göre muayene servisleri tarafından gerçekleştirilir. Piyasaya arzından sonra araca ilk defa mon-
tajı yapılan taksimetrelerde damgaların geçerlilik sürelerinin kontrolü yapılmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Periyodik muayene; belli sürelerde olmak üzere taksimetreler için yapılan genel
muayenedir. Taksimetrenin periyodik muayene geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süre, en son dü-
zenlenen metrolojik muayene belgesindeki gün, ay ve yılı belirten tarihler esas alınarak takip
edilir. Bu muayenenin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.”
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MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ani muayene, Bakanlık veya il müdürlüklerinin görecekleri lüzum veya ihbar üze-
rine habersizce yapılan muayenedir.

(2) Ani muayene, uygun görülen bir muayene servisinde veya mahalde 9 uncu maddede
belirtilen periyodik muayene hükümleri de dikkate alınarak yapılır ve Ek-4’te yer alan form
iki nüsha olarak Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Muayenenin bir muayene
servisinde yapılması durumunda ilgili form muayene servisi yetkilisi tarafından da imzalanır.
Bu durumda formun bir nüshası il müdürlüğünde kalmak üzere diğer nüshası muayene servisine
teslim edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Şikâyet muayenesi, uygun görülen bir muayene servisinde veya mahalde 9 uncu
maddede belirtilen periyodik muayene hükümleri de dikkate alınarak yapılır ve Ek-4’te yer
alan form üç nüsha olarak il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Muayenenin, bir muayene ser-
visinde yapılması durumunda ilgili form muayene servisi yetkilisi tarafından da imzalanır. Bu
durumda formun bir nüshası il müdürlüğünde kalmak üzere bir nüshası muayene servisine tes-
lim edilir, bir nüshası da başvuru sahibine iletilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Muayene servisleri tarafından yapılacak muayenelerde kullanılacak damgalar

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendine uygun olmalıdır.”
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) Servis, taksimetrenin takılı olduğu taksinin plakasının da görüleceği şekilde, za-

mana ve mesafeye göre çalışma kontrol işlemlerinin yapıldığı muayene sürecini kamera ile ka-
yıt altına alır ve bu kayıtları en az bir yıl saklar. Bakanlığın talep etmesi halinde kayıtları Ba-
kanlığa sunar.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller
MADDE 21- (1) Taksimetrelerin muayenelerinin yapılmasını engelleyecek mücbir se-

beplerin veya beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan onayı ile er-
telenebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut muayenelere ilişkin geçiş işlemleri
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden

metrolojik muayene belgeleri, ilgili aracın 2023 yılı içerisindeki ilk araç muayenesi tarihine
kadar geçerlidir.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden 20 iş günü öncesine kadar olan dönemde, tamir,
ayar veya tarife değişikliği yapılarak kelebek mühür veya sitikır mühür uygulanmış durumdaki
taksimetrelerin muayeneleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde ta-
mamlanır. Bu kapsamda düzenlenen metrolojik muayene belgeleri, ilgili aracın 2023 yılı içe-
risindeki ilk araç muayenesi tarihine kadar geçerlidir.

(3) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden metrolojik muayene
belgesi olan ya da ikinci fıkra kapsamında metrolojik muayene belgesi düzenlenmiş olan tak-
simetrelerin, 2023 yılı içerisindeki ilk araç muayenesi tarihine kadar olan dönemde tamir ve/veya
ayar görmesi veya aracın lastik ebadının değişmesi durumunda birinci ve ikinci fıkra hükümleri
uygulanmaz; bu durumdaki taksimetrelerin muayenesi bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre
yaptırılır.”

MADDE 15- Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi 1/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri ya-
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN PARKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet ormanlarında Orman Genel Müdürlü-

ğünce mevcut ve tesis edilecek orman parklarının ayrılmasına, onanmasına, planlanmasına,
planlarının uygulanmasına, geliştirilmesine, işletilmesine, işlettirilmesine, yönetilmesine ve
iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun

6 ncı, 25 inci, ek 5 inci, ek 8 inci, ek 13 üncü ve ek 14 üncü maddelerine, 12/3/1982 tarihli ve
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun ek 5 inci maddesine ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İl-
gili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 334 üncü ve 338 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlüğünü,  
c) Döner Sermaye: Orman Genel Müdürlüğü Orman İşletmeleri Döner Sermayesini, 
ç) Ekoturizm rotası: Orman alanlarında, insanların beden ve ruh sağlığına, mutluluğuna,

doğa sevgisini tattırmaya ve ruhen yenilenmelerine hizmet eden, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı,
kuş gözlem yeri, spor ve benzeri alternatif turizm faaliyetlerine imkân sağlayan güzergâhları,

d) Estetik kaynak: Ormanların, insanların zevk ve psikolojisine hitap eden, peyzaj ve
manzara bütünlüğü açısından farklı özelliklerini, 

e) Gelişim ve yönetim planı: Orman parklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde,
rekreasyonel kaynak değerlerinin sürdürülebilir kullanımını yönlendiren, diğer kaynak değer-
lerinin korunmasını şekillendiren, yönetim ve ziyaretçi kullanım tesislerini belirleyen, alt ve
üst yapı tesislerinin uygulamalarına yön veren, yönetim tarzı, kullanım maksat ve şeklini dü-
zenleyen, hali hazır harita üzerinde, ağaç röleve planını da ihtiva eden, dış sınırlarına ait koor-
dinat değerlerinin yer aldığı uygun ölçekli planı, 

f) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü, 
g) İdare: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini, 
ğ) İhale bedeli: İşletmeci tarafından teklif edilen yıllık kira bedelini,
h) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,
ı) Konaklamalı orman parkı: Toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını

karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek maksadıyla
yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip, günübirlik kullanım imkânı yanında gecelemeye de imkân
sağlayan, çadır, lüks çadır, karavan, motor-karavan ve kır evi, kır lokantası, kır kahvesi gibi
çok katlı olmayan, doğa ile uyumlu yapı ve tesisler ile yöresel ürünler sergi ve satış yeri, piknik
üniteleri, kameriye ile diğer rekreasyonel yapı ve tesisleri ihtiva eden alanlar ile 6831 sayılı
Kanunun 25 inci, ek 13 üncü, ek 14 üncü maddelerinde ve 2634 sayılı Kanunun ek 5 inci mad-
desinde belirtilen mesire yerleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 334 üncü ve
338 inci maddelerinde belirtilen mesire yerleri ve orman parklarını,

i) Konaklamasız orman parkı: Devlet ormanlarında, toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme
ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere im-
kân vermek maksadıyla kullanıma ayrılan; sadece günübirlik kullanım imkânı sağlayan ve içe-
risinde kır lokantası, kır kahvesi gibi çok katlı olmayan doğa ile uyumlu yapı ve tesisler ile yö-
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resel ürünler sergi ve satış yeri, piknik üniteleri, kameriye ile diğer rekreasyonel yapı ve tesisleri
ihtiva eden, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip alanlar ile 6831 sayılı Kanunun
25 inci, ek 13 üncü, ek 14 üncü maddelerinde, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
334 üncü ve 338 inci maddelerinde belirtilen mesire yerleri ile orman parklarını,

j) Rekreasyon: Ormanların eğlenme, dinlenme ile beden ve ruh sağlığını yenileme fonk-
siyonunu, 

k) Rekreasyonel kaynak: Tabii ve kültürel çevrenin, özellikle açık hava rekreasyonu
yönünden doğal özelliklerini, insanın eğlenme, dinlenme, beden ve ruh sağlığını yenileme
fonksiyonunu sağlayan sosyo-kültürel çevreyi, 

l) Sözleşme bedeli: İşletmeci tarafından teklif edilen yıllık kira bedelinin, sözleşme sü-
resi ile çarpılması sonucu bulunan bedeli,

m) Şube Müdürü: Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürünü, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Ayrılma, Planlama, Sınır Değişikliği ve İptal

Ayrılma
MADDE 4- (1) Rekreasyonel kaynak değerlerine sahip orman alanlarında işletme mü-

dürlüğünce düzenlenen orman parkı teklif raporu ve ekleri, özel kanunlarla belirlenen alan ve
sınırlar ile koruma ve yasaklama hükümleri içinde yer alan kanunlar ve mevzuatının getirdiği
yasaklar için ilgili kurumlardan gerekli izin ve görüşler alınarak bölge müdürlüğünün görüşü
ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun bulunması halinde teklif
edilen orman alanı, orman parkı olarak ayrılır. 

Planlama
MADDE 5- (1) Orman parklarının; doğal, kültürel, rekreasyonel ve estetik kaynak yö-

nünden planlanmasına ve projelendirilmesine ait iş ve işlemler idare tarafından yapılır veya
yaptırılır.

(2) Orman parklarına ait gelişim ve yönetim planları bölge müdürlüğü tarafından işlet-
mecisine yaptırılır ve Genel Müdürlükçe onaylanır. Ancak kuruluş ve planlama aşamasında il-
gili kurumlardan onay alınmasını gerektiren durumlarda bölge müdürlüğü tarafından yapılabilir
veya yaptırılabilir.

(3) Onaylı gelişim ve yönetim planlarının revize edilmesinde onay işlemi bölge mü-
dürlüklerince gerçekleştirilir. Onaylanan revize planın bir nüshası arşiv ve bilgi için Genel Mü-
dürlüğe gönderilir.

(4) Gelişim ve yönetim planları, sözleşme imza tarihinden itibaren iki yıl içerisinde re-
vizeye konu edilemez.

(5) Herhangi bir nedenden dolayı orman parkında sadece alanın daraltılması suretiyle
sınır değişikliği yapıldığı durumlarda, gelişim ve yönetim planı revize edilmez. Onaylı plan
üzerinde sınır değişikliği işlenir, gerekli kayıt ve düzenleme yapılır.

(6) Ekoturizm faaliyetlerini desteklemek amacıyla, ekoturizm rotaları orman parkları
ile birlikte planlanabilir ve faaliyetleri birlikte yönetilebilir. Ekoturizm rotaları ile ilgili iş ve
işlemler Genel Müdürlüğün belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılır.

Yapı ve tesisler
MADDE 6- (1) Orman parklarında, idarenin ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarını kar-

şılayacak olan, taban alanı 250 metrekareyi ve kat adedi bir bodrum kat ve çatı arası hariç ikiyi
geçmeyecek şekilde yapılacak yapı ve tesisler, Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre, ge-
lişim ve yönetim planlarına uygun olarak yapılır. Bu alanlar için imar planı şartı aranmaz.
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(2) Kıyı ve sahil şeritlerinde kalan alanlarda ve kesin yapı yasağı getirilen alanlarda
bulunan orman parklarında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. İmar planı olan alanlarda imar
planına uyulur. Kıyı ve sahil şeridinde bulunan yerlerde imar planı olmaması durumunda
4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. 

(3) Orman parklarında inşa edilecek yapıların etüt ve projeleri yöresel doku ve mimari
özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak Genel Müdürlüğün belirleyeceği esas-
lara göre yapılır.

(4) Ekoturizm rotalarında kalıcı olmayan yapı ve tesisler Genel Müdürlüğün belirleye-
ceği esaslara göre yapılır.

(5) Orman parklarında yapılacak konaklama içeren yapı ve tesisler, 2634 sayılı Kanunun
5 inci, 8 inci ve ek 5 inci maddesine tabidir.

Sınır değişikliği 
MADDE 7- (1) Orman parklarında, özel kanunlarla belirlenen alan ve sınırlar ile ko-

ruma ve yasaklama hükümleri içinde yer alan kanunlar ve mevzuatının getirdiği yasaklar için
ilgili kurumlardan uygun görüş almak kaydıyla, gerekli hallerde sınır değişikliği Genel Mü-
dürlük onayı ile yapılabilir. Sınır genişletme talepleri, orman parkı alanının verilen hizmetler
bakımından yetersiz kalması, ziyaretçi potansiyelinin ve faaliyetlerinin artması, farklı fonksiyon
ve rekreasyonel ihtiyaçların karşılanması, düzensiz ve kontrolsüz faydalanmanın önüne geçil-
mesi ve benzeri nedenlerle değerlendirmeye alınabilir.

Orman parkı iptali 
MADDE 8- (1) Mevcut orman parklarından kiraya verilemeyen, ziyaretçi potansiyeli

yetersiz ve kullanım özelliğini kaybetmiş olanlar Genel Müdürlük onayı ile iptal edilir. 
(2) Orman parklarının, tamamı veya bir bölümü, kamu yararı ve zaruret bulunması ha-

linde 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre başka maksatlara tahsis edilebilir. İzin sonucunda
orman parkının tamamı veya izne konu edilen bölümü Genel Müdürlük onayı ile iptal edilebilir.
İptal sonucunda oluşacak zararlarla ilgili işlemler Genel Müdürlükçe belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yönetim, İşletme ve Denetim

Yönetim
MADDE 9- (1) Orman parklarının yönetimi aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır: 
a) Orman parklarında plan ve projelerin gerektirdiği her türlü yapı ve tesisler ile hizmet

ve faaliyetler Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre yapılır veya yaptırılır. 
b) Orman parkları, 6831 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesine göre yirmi yıla kadar ki-

raya verilebilir. Yirmi yıl kiraya verilen orman parklarında engellilere yönelik dinlenme ve eğ-
lenme tesislerinin yapılması zorunludur. 

c) Gerekli hallerde orman amenajman planları ve ilgili mevzuatta belirtilen her türlü
ormancılık çalışmaları yapılır.

ç) İdarece belirlenen maksat dışında herhangi bir faydalanmaya müsaade edilmez.
İşletme
MADDE 10- (1) Orman parklarının işletilmesi aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır: 
a) Orman parkları işletmecilikleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kapalı teklif

usulüyle ihale edilir.
b) İdare; orman parkının kiralanması ihalelerinde, ihaleye iştirak edeceklerden, ihaleye

gireceği konuda deneyim sahibi olduğuna dair belge isteyebilir. 
c) Orman parkları işletmeciliği, sözleşme tarihinden itibaren üç yıl bitmeden ve söz-

leşmenin bitimine altı ay kala devir edilemez. Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. 
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ç) İşletmecinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını
ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukuki bir imkânsızlık durumunun or-
taya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, işletmecinin talebi üzerine sözleşme sü-
resi, kamudan kaynaklanan hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan
kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulabilir. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sü-
renin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre
kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl
için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda
artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süre-
sine eklenir.

d) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini
sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce işletmeciden ihale bedeli üzerinden yüzde
altı oranında kesin teminat alınır.

e) İşletmeci her yıl, yıllık kira bedelinin yüzde beşi tutarında bir ödemeyi, ağaçlandırma
bedeli olarak sözleşme süresince kira ödeme dönemlerinde Bakanlığın ilgili hesabına yatırır.

f) Şartname ve sözleşmeye aykırı hususların tespiti halinde, en az 10 gün süreli ve ne-
denleri açıkça belirtilen ihtar verilmesinden sonra da aynı durumun devam etmesi halinde, ay-
rıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve
sözleşme feshedilir. 

g) Kira süresi sonunda veya kira sözleşmesinin herhangi bir şekilde sona ermesi duru-
munda, yapı ve tesisler eksiksiz ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer.

Denetim 
MADDE 11- (1) Orman parklarında, mevcut ve yapılacak yapı ve tesislerin plan ve

projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı, saha bakımı, koruma ve temizlik hizmetleri ile va-
tandaşa verilen hizmetlerin yeterliliği bölge müdürlüğü tarafından denetlenir veya denetlettirilir.
Bu hususlar kira sözleşmesine açık olarak yazılarak taahhüt altına alınır. Şartnameye ve söz-
leşmeye aykırı hareket edenlerin kira sözleşmeleri feshedilir.

(2) Orman parkları, şube müdürünün başkanlığında, ilgili orman işletme müdürü veya
yardımcısı, ilgili orman işletme şefi ve orman muhafaza memurundan oluşan komisyon tara-
fından yılda en az bir kez denetlenir. Orman parkı sayısının elliden fazla olduğu bölge müdür-
lüklerinde, bölge müdürü, ilgili işletme müdürü veya yardımcısı başkanlığında birden fazla
denetim komisyonu kurulabilir. Denetleme sonucunda, şartnameye ve sözleşmeye aykırı bir
durumla karşılaşılması halinde düzenlenen rapor ile yapılan işlem hakkında Genel Müdürlüğe
bilgi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler 
MADDE 12- (1) Orman parkları içerisinde planlanan yapı ve tesislere ilişkin plan, pro-

je, yapım, bakım ve onarım işlerinde aşağıdaki esaslara uyulur: 
a) Orman parkları içerisinde planlanan yapı ve tesislere ilişkin plan, proje, yapım, bakım

ve onarım işleri, işletmeci tarafından karşılanır. Ancak, şartnamesinde ve sözleşmesinde işlet-
meci tarafından karşılanması öngörülmeyen orman parkları içerisinde planlanan yapı ve tesis-
lere ilişkin plan, proje, yapım, bakım ve onarım işleri Döner Sermaye bütçesinden karşılanır.

b) Kiraya verilen ve sözleşmesi devam eden orman parkları içerisinde yer alan altyapı
tesisleri dışındaki yapı ve tesislerin yapım, bakım ve onarımı için Genel Müdürlük bütçesinden
harcama yapılmaması esastır. Ancak, Genel Müdürlükçe belirlenen durumlarda harcama ya-
pılması halinde yapılan harcama miktarı sözleşme süresinin kalan yıl sayısına bölünür ve bu-
lunan rakam yıllık kira bedeline eklenir. Takip eden yıllar kira bedeli, hesaplanan bu bedel üze-
rinden belirlenir.

c) Orman parklarından elde edilecek gelirler, Döner Sermaye bütçesinin ilgili hesapla-
rına yatırılır.
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Ek yapı ve tesisler
MADDE 13- (1) Orman parklarında bölge müdürlüğünce onaylanacak revize plan ile

planlanan ve gelir getirici özellik taşıyan ek yapı ve tesislerin kira bedeli, yapı ve tesislerin
maliyet bedelinin % 2’sinden az olmamak üzere, planlanan yapı ve tesislerin her biri için, cari
yıl kira bedelinin Genel Müdürlükçe belirlenen katsayılarla çarpılması neticesinde tespit edilir
ve cari yıl kira bedeline eklenir. Takip eden yıllar kira bedeli, hesaplanan bu bedel üzerinden
belirlenir.

Çadır, lüks çadır ve karavan alanları
MADDE 14- (1) Orman parklarında, ihtiyaç olması halinde, özel kanunlarla belirlenen

alan ve sınırlar ile koruma ve yasaklama hükümleri içinde yer alan kanunlar ve mevzuatının
getirdiği yasaklar için ilgili kurumlardan uygun görüş almak kaydıyla, sözleşmeler çadır, lüks
çadır ve karavan alanlarının yapılabileceği şekilde tekrar düzenlenebilir. Yıllık kira bedelinin
% 25’inden az olmamak üzere, bedel tespit komisyonlarınca çadır, lüks çadır ve karavan alan-
larının bedelleri tespit edilerek yıllık kira bedeline eklenir ve konu ile ilgili maddeler ek söz-
leşmede düzenlenir.

(2) Sözleşme tarihinden itibaren üç yıl bitmeden ve sözleşmenin bitimine bir yıl kala
birinci fıkraya istinaden düzenleme yapılamaz. 

Giriş ücretleri
MADDE 15- (1) Orman parklarına ve ekoturizm rotalarına gelen ziyaretçilerden giriş

ücretlerinin alınıp alınmaması konusunda Genel Müdürlük yetkilidir.
Fonksiyonel adlandırma 
MADDE 16- (1) Orman parklarında, herhangi bir fonksiyonun daha fazla ön plana çık-

ması durumunda, bu alanlar öne çıkan fonksiyona uygun olarak isimlendirilebilir.
Genel hükümler
MADDE 17- (1) 6831 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesine göre, Genel Müdürlükçe

belirlenen orman parklarının afet sonrasında geçici barınma yeri olarak kullanılması için gerekli
olan altyapı hizmetleri Genel Müdürlüğün izniyle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyeler tarafından ya da Genel Müdürlükçe
yapılır.

Orman parklarının Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi
MADDE 18- (1) 2634 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi gereği, kültür ve turizm ko-

ruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında ol-
makla birlikte denize kıyısı olan ilçelerdeki konaklamalı orman parkları, tescillerine müteakip
Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir ve 60 gün içerisinde talep edilmesi halinde Kültür ve
Turizm Bakanlığına Bakanlık Oluru ile tahsis edilebilir.

(2) Bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
tahsis talebinde bulunulmayan orman parklarının iptali Genel Müdürlük tarafından gerçekleş-
tirilir.

(3) Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisen verilen orman parklarının alanları hiçbir şe-
kilde imar uygulamalarına konu edilemez. Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi ve Bakanlığın
uygun görüşü doğrultusunda, tahsise konu taşınmazın toplam yüzölçümünün üçte birini ve yir-
mi beş bin metrekareyi geçmeyecek şekilde genişletilmeye yönelik sınır değişikliği yapılabi-
lir.

(4) Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisen verilen orman parkları üzerindeki yapı ve
tesislerin tahsis amacında kullanılabilmesi için tadilat, onarım ve güçlendirme işlemlerinin ge-
rekmesi hâlinde, Genel Müdürlükten herhangi bir hak, bedel ve tazminat talep edilemez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 19- (1) 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesire

Yerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
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Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce kiralanan yerlere ait uygulama
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletmeciliği

kiralanan orman parklarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2886 sayılı Kanun kapsamında pa-

zarlık usulü ihale yöntemi ile işletmeciliği kiralanan orman parklarında yer alan yapı ve tesis-
lerin işletmeciliğinin üçüncü kişi veya kuruluşlara kiraya verilmesi halinde, kiraya verenlerden
verilen kira bedel farkının % 50’si idare tarafından tahsil edilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce pazarlık usulü ile işletmecilikleri
kiralanan orman parklarının sözleşmeleri devir işlemine konu edilemez. 

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kapalı teklif usulü ihale neticesinde
imzalanmış ve içerisinde sözleşmenin devredilemeyeceğine ilişkin hükümler barındıran söz-
leşmeler, işletmecisinin talebi üzerine 10 uncu maddenin birinci fıkrasının  (c) bendi hüküm-
lerine göre sözleşme devrine konu edilebilir.

Eski işletmecisine tekrar kiralama
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 19 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Mesire Yerleri Yö-

netmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme süresi bitmemiş
olanlar dâhil olmak üzere, Genel Müdürlük tarafından 2886 sayılı Kanuna göre işletmecilik
hakkı kiraya verilen orman parklarına ilişkin olarak, sözleşme süresinin sona ermesinden sonra,
eski işletmeci tarafından aynı yere dair yeniden kiralama talebinde bulunulması halinde, söz-
leşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği komisyon marifetiyle tespit edil-
mesi kaydıyla, orman parkları eski işletmecisine tekrar, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık
onayı ile pazarlık usulü yöntemiyle kiralanabilir. Önceki sözleşme süresi dâhil, toplam sözleşme
süresi yirmi yılı geçemez. 

(2) Kapalı teklif usulü ihale ile işletmeciliği kiralanmış olan ve birinci fıkra gereğince
pazarlık usulü ile eski işletmecisine tekrar kiralanan orman parklarında, geçici 1 inci maddenin
ikinci fıkrasının yapı ve tesislerin işletmeciliğinin üçüncü kişi veya kuruluşlara kiraya verilmesi
halinde, kiraya verenlerden verilen kira bedel farkının %50’sinin idare tarafından tahsil edile-
ceğine dair hükmü uygulanmaz.

Tekrar kiralanan yerlerde sözleşme devri
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2886 sayılı Kanuna göre kapalı teklif usulü ile işletmeciliği

kiralanmış ve geçici 2 nci madde gereğince eski işletmecisine tekrar kiralanan orman parkla-
rının sözleşmelerinin devrinde 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin sözleşme ta-
rihinden itibaren üç yıl bitmeden devir edilemeyeceğine dair hükmü uygulanmaz.

Eski sözleşmelerde giriş ücreti
GEÇİCİ MADDE 4- (1) İşletmecilikleri kiralanmış ve sözleşmelerinde giriş ücreti alı-

namayacağına dair hükümler bulunan orman parklarında, işletmecilerin talepleri halinde, yıllık
kira bedelinin % 30’undan az olmamak üzere, bedel tespit komisyonlarınca giriş ücreti tespit
edilerek yıllık kira bedeline eklenmesi şartıyla konu ile ilgili maddeler ek sözleşmede tekrar
düzenlenebilir.

Mevcut mesire yerlerinin orman parkı olarak adlandırılması
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, A tipi, B

tipi, C tipi mesire yerleri ile şehir veya kent ormanı olarak isimlendirilen D tipi mesire yerleri,
hiçbir işleme tabi tutulmaksızın tipine göre konaklamalı veya konaklamasız orman parkı olarak
adlandırılır.

Yürürlük 
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI

KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİ 

KAPSAMINDA İTHALAT YOLUYLA YAPACAĞI TARIMSAL 

ÜRÜN ALIMLARI İLE BUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMLARI 

İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak

Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin

(aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hiz-

met Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici

madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun

Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı verilebilir

ve/veya bu sözleşmeler devredilebilir. 

(2) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur. 

(3) Bu maddeye göre sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren 120 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile

devredilebilir. Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınır. İdarenin

sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay ta-

rihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanır. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru

yapılmamış kabul edilir. Yüklenicinin idareye başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

(4) Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmenin devri ile ilgili diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu

İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer

alan hükümler uygulanır.” 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yü-

rütür.
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI 

KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ 

KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMI 

İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mah-

sulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g)

Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun

Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı verilebilir

ve/veya bu sözleşmeler devredilebilir.

(2) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur. 

(3) Bu maddeye göre sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren 120 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile

devredilebilir. Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınır. İdarenin

sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay ta-

rihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanır. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru

yapılmamış kabul edilir. Yüklenicinin idareye başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

(4) Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmenin devri ile ilgili diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu

İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer

alan hükümler uygulanır.” 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO:42)

MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma De-
ğer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “Jan-
darma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,” ibaresi “İçişleri Bakanlığı,” olarak
değiştirilmiş, aynı paragrafta yer alan “, Emniyet Genel Müdürlüğü” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmış ve (II/B-7.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “-Jandarma Genel Komutanlı-
ğı,”, “-Sahil Güvenlik Komutanlığı,” ve “-Emniyet Genel Müdürlüğü,” satırları yürürlükten
kaldırılmış, aynı paragrafta yer alan “-Adalet Bakanlığı,” satırından sonra gelmek üzere “-İç-
işleri Bakanlığı,” satırı eklenmiş, aynı bölümün altıncı paragrafının ilk cümlesinde yer alan
“Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “milli savunma ve iç güvenlik
ihtiyaçlarına ilişkin olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/B-7.6.) bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna belgesi ve onayladığı listede yer alan

mal ve hizmetlerin istisna şartlarını taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna
bağlı ceza, faiz ve zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumludur.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin (II/B-12.) ve (II/B-12.3.) bölümlerinde yer alan “bir yıl”
ibareleri “üç yıl” olarak, “Bir yıllık” ibaresi “Üç yıllık” olarak, “bir yıllık” ibaresi “üç yıllık”
olarak, (II/B-12.3.) bölümünün başlığında yer alan “Bir Yıl” ibaresi “Üç Yıl” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin (II/E-7.) bölümünün başlığı “7. İmalat Sanayiine Yönelik
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin 1/5/2022 Tarihinden Önce Yapılan
Mal ve Hizmet Alımları” olarak değiştirilmiş, aynı bölümün ilk paragrafında yer alan “3065
sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde” ibaresi “3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanun ile
değişmeden önceki geçici 37 nci maddesinde” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümden sonra
gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“7/A. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat
İşleri

3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesinde, “İmalat
sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat
işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergi-
sinden müstesnadır.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan ver-
giler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alı-
cıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesil-
mesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler,
vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen
vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükel-
lefin talebi üzerine iade edilir.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
hükmü yer almakta olup, söz konusu hükmün yürürlük tarihi 1/5/2022 olarak düzenlenmiştir.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
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7/A.1. Kapsam
Söz konusu düzenleme ile 31/12/2025 tarihine kadar uygulanmak üzere imalat sanayii

ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine
ilişkin 1/5/2022 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlen-
miş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekmekte olup, bu belgenin Kanunun yürürlük
tarihinden önce düzenlenmiş olması istisna uygulanmasına engel değildir.

Öte yandan, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması,
31/12/2025 tarihini aşmamak kaydıyla yatırım teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış
olması ve istisna uygulanacak harcama tutarının inşaat işlerine yönelik yatırım teşvik belge-
sinde yer alan yatırım tutarını aşmaması gerekmektedir.

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, haf-
riyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan
mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine iliş-
kin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

Söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin alınan makine, araç-gereç
ve tefrişatın (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmesi
mümkün değildir.

7/A.2. İstisnanın Uygulaması
İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden

bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. Başvuruda bu-
lunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet
listesi, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilir. Vergi dairesince ge-
rekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve
hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir (EK:30).

İstisna hükmünün yürürlüğe girdiği 1/5/2022 tarihinden önce veya bu tarihten itibaren
başlayan inşaat işlerine ilişkin, 1/5/2022 tarihinden sonra yapılan mal ve hizmet alımları istisna
kapsamında olup, inşaat işlerine ilişkin bu tarihten önce alınan mal ve hizmetlerin istisna bel-
gesine dahil edilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, 1/5/2022 tarihinden sonra yapılan mal
ve hizmet alımları için de 3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanun ile değişmeden önceki geçici
37 nci maddesi hükmü uygulanmaz.

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği satı-
cılara verilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine
uygun olarak saklanır.

Mal teslimi ve hizmet ifası gerçekleştikçe alıcı ve satıcılar alım/satım bilgilerini sisteme
girerler.

Satıcı mükellefin iade talebi, bu istisna belgesi ve sisteme yapılan alış ve satış giriş bil-
gileri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde
proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. Revize
sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin
de revize edilmesi gerekir.

İstisna belgesi, 31/12/2025 tarihini geçmemek üzere projede öngörülen süreyle sınırlı
olarak verilir. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize
edilir.
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Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje
maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla satır
yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10’unu aşmaması
gerekir. Bu durumda da mal ve hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu kapsamdaki alış-
ları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara ilişkin fatura tarih ve numara-
sının listede yer alması gerektiği tabiidir.

İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge,
ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen mala
ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır.

İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin süresinin sona erdiği tarih
itibarıyla istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi
istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldu-
rulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.

Satıcılar, yaptıkları teslim ve hizmet ifalarına ilişkin faturada, Tebliğin (II/E-7/A.1.) ay-
rımındaki açıklamaları da göz önünde bulundurmak suretiyle KDV hesaplamazlar.

İstisna tek safhada uygulanacak olup, yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefe istisna
kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıların alımlarında istisna uygulanması
söz konusu değildir.

7/A.3.Yatırım Teşvik Belgesine Konu Yatırımın Tamamlanmaması
3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesine göre, yatırım teşvik belgesine konu ya-

tırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergi yatırım teşvik belgesi sahibi alı-
cıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya
cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının ba-
şından itibaren başlar.

7/A.4. İstisnanın Beyanı
Bu istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin yapıldığı döneme

ait KDV beyannamesinin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam
İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 339 kod numaralı “İmalat Sanayii ile Turizme
Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler”
satırı aracılığıyla beyan edilir.

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin
KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere
ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler,
"Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır.

7/A.5. İade
Bu istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki

belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Yatırım teşvik belgesinin örneği
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve

hizmete ilişkin olarak proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin
örneği.
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7/A.5.1. Mahsuben İade
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belge-

lerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu
ve teminat aranmadan yerine getirilir.

7/A.5.2. Nakden İade
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade ta-

lepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin
10.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna
göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat,
vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

7/A.6. Müteselsil Sorumluluk
İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin istisna belgesinin imza ve kaşe tatbik edil-

miş bir suretini mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıya vermeleri gerekmektedir. Bu
belge olmadan istisna uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden satıcı
ile birlikte teslim ve hizmet yapılan alıcı da müteselsilen sorumludur.

Kendisine teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini gösteren belge verilen satıcı
mükelleflerce, başka bir şart aramaksızın istisna kapsamında işlem yapılır. Daha sonra işlemin,
istisna için ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra
ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, ken-
disine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranır. Satıcının iade talebi ise
yukarıda açıklanan şekilde değerlendirilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğe (II/E-10.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte
aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“11. Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik
Hizmetlerinde İstisna

7394 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 42 nci mad-
dede,

“20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci
maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi ya-
ratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için mün-
hasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik mo-
torlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik
verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tari-
hine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlan-
maması halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme
faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı,
verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden
takvim yılının başından itibaren başlar.

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üze-
rinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun
32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade
edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belir-
lemeye yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.
Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
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11.1. Kapsam
İstisna kapsamına, 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden ya-

rarlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ge-
liştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik olarak 31/12/2023 tarihine
kadar verilen mühendislik hizmetleri girmektedir.

Söz konusu istisnadan, münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri
sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükellefler ya-
rarlanır.

Bu çerçevede, elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen ve ya-
tırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri belgedeki tutarla sınırlı olarak
istisna kapsamındadır. Belgede mühendislik hizmetine isabet eden tutarın açıkça yer almaması
halinde tutar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ayrıca teyit edilir.

Bu araçların geliştirilmesi ile ilgili diğer hizmetler ile mal teslimlerinde ise bu bölüm
kapsamında istisna uygulanmaz.

11.2. İstisnanın Uygulaması
Söz konusu düzenleme tam istisna mahiyetindedir. İstisnadan yararlanmak isteyen ya-

tırım teşvik belgesi sahibi mükellef, istisna kapsamında temin edeceği mühendislik hizmetine
ilişkin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine başvurur. Bu başvuru vergi dairesi tarafın-
dan değerlendirilerek mühendislik hizmeti alımlarında istisna uygulanacağına ilişkin istisna
belgesi (EK:31) yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefe verilir. Hizmetin münhasıran yurtdı-
şından temin edilecek olması halinde de istisna belgesinin alınması gerekir. Alıcılar tarafından
istisna kapsamında alınan mühendislik hizmetlerine ilişkin bilgilerin (hizmeti ifa edenin adı
soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, fatura tarihi ve numarası, hizmet tutarı,
yatırım teşvik belgesinin tarihi ve sayısı) hizmetin alındığı vergilendirme dönemini takip eden
ay sonuna kadar dilekçeyle ilgili vergi dairesine bildirilmesi gerekir.

Vergi dairesinden alınan istisna belgesi yatırım teşvik belgesi sahibi mükellef tarafından
hizmet ifa edenlere ibraz edilerek istisna uygulanması sağlanır. Bu belge hizmet ifa edenler ta-
rafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

İstisna uygulanan mühendislik hizmetleri nedeniyle yüklenilen KDV, hizmet ifa edenler
tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade edilir.

11.3. Yatırım Teşvik Belgesine Konu Yatırımın Tamamlanmaması
3065 sayılı Kanunun geçici 42 nci maddesine göre, yatırımın tamamlanmaması halinde,

zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte
tahsil edilir.

Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya
cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının ba-
şından itibaren başlar.

11.4. İstisnanın Beyanı
Bu istisna kapsamında yapılan mühendislik hizmetleri, hizmetin yapıldığı döneme ait

KDV beyannamesinin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İs-
tisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 340 kod numaralı “Elektrik Motorlu Taşıt Araç-
larının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetleri” satırı aracılığıyla beyan edi-
lir.
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Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu hizmetlerin KDV hariç
tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gös-
terilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV"
sütununa “0” yazmalıdır.

Öte yandan, istisna kapsamındaki mühendislik hizmetinin yurt dışından temin edilmesi
halinde sorumlu sıfatıyla beyanda bulunulmayacağı tabiidir.

11.5. İade
Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Yatırım teşvik belgesinin örneği
- İstisna belgesinin örneği.
11.5.1. Mahsuben İade
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belge-

lerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu
ve teminat aranmadan yerine getirilir.

11.5.2. Nakden İade
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade ta-

lepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin
10.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna
göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat,
vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

11.6. Müteselsil Sorumluluk
İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin istisna belgesinin imza ve kaşe tatbik edil-

miş bir suretini mühendislik hizmeti ifasında bulunanlara vermeleri gerekmektedir. Bu belge
olmadan istisna uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden hizmeti
ifa edenler ile birlikte alıcı mükellef de müteselsilen sorumludur.

Kendisine mühendislik hizmetinin istisna kapsamına girdiğini gösteren belge verilen
mükelleflerce, başka bir şart aramaksızın istisna kapsamında işlem yapılır. Daha sonra işlemin,
istisna için ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra
ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, ken-
disine istisna kapsamında mühendislik hizmeti ifa edilen alıcıdan aranır. Mühendislik hizmetini
ifa edenlerin iade talebi ise yukarıda açıklanan şekilde değerlendirilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğe ekte yer alan (EK: 30) eklenmiştir.
MADDE 7- Aynı Tebliğe ekte yer alan (EK: 31) eklenmiştir.
MADDE 8- Bu Tebliğin;
a) 1 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddeleri 1/5/2022 tarihinden geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde,
b) 5 inci ve 7 nci maddeleri 15/4/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihin-

de,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO:104)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)  (SERİ NO: 182)

MADDE 1- 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer

alan yetkili gümrük müdürlükleri listesinde Habur Gümrük Müdürlüğünün bulunduğu satır

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 27/05/2022
Karar No : 2022/ÖİB-K-27
Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5873 
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Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6019 

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

 
 5927 

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

 
 5975 
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Aksaray İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 6046 

—— • —— 
Aksaray İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 5870 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YATIRIMCILARA DUYURU 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle 
özelleştirilecektir. 

Sıra 
No 

İhale Konusu 
Taşınmazlar 

İhale 
Şartnamesi 
Bedeli (TL) 

Geçici 
Teminat 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 
Verme 
Tarihi 

İletişim 
Numarası 

1 
Amasya/Merkez/Hızırpaşa  
1679 ada 3 parseldeki 625 m2 

3.000 300.000 22.06.2022 0 312 585 83 30 

2 
Amasya/Merkez/Hızırpaşa  
1679 ada 4 parseldeki 615,05 m2 

3.000 300.000 22.06.2022 0 312 585 83 30 

3 

İstanbul/Küçükçekmece/Halkalı 
1.770,70 m2 yüzölçümlü  
5361 parseldeki 35000/531210 
arsa paylı B-Blok A-Kapı 6 No.lu 
mesken nitelikli bağımsız bölüm 

1.000 150.000 22.06.2022 0 312 585 83 30 

4 

Muğla/Bodrum/Gökçebel 853 ada 
1 parsel, 854 ada 1 parsel, 855 ada 
1 parsel, 856 ada 1 parsel, 857 ada 
1 parsel, 859 ada 1 parsel 860 ada 
1 parsel, 863 ada 1 parsel ile  
609 ada 52 parsel ve 870 ada  
3 parseldeki toplam 22.152,64 m2 

(bir bütün halinde) 

7.500 9.000.000 23.06.2022 0 312 585 83 30 

5 
Muğla/Bodrum/Gökçebel 858 ada 
1 parseldeki 1.156,97 m2 

3.000 700.000 23.06.2022 0 312 585 83 30 

1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez. 

3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ORTAK GİRİŞİM GRUPLARI, kooperatifler, vakıflar 
ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım 
fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortaklarının tamamı 
yatırım fonu olamaz. 

4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için 
ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede 
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif 
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur. 

5. İhale Şartnamesi bedeli; 
• Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
• Hesap No: TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) 
• Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e 

İlişkin İhale Şartname Bedeli 
belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar 

her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun 
OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). 
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6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin 
aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 
(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve 
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta, iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir. 

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 
geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda yatırılacak 
hesaba ait bilgiler İhale Şartnamesinde ve İdaremiz internet sitesinde (www.oib.gov.tr) ana 
sayfasının en alt satırında yer alacaktır. 

Açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-
Parsel’e İlişkin İhale Teminat Bedeli ibaresi yazılmalıdır. 

8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %18 (yüzde onsekiz) oranında 
basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

9. 1., 2.ve 3. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih 
edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınacaktır. 
Diğer taşınmazlar için taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi 
halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır. 

10. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmaları istenir. 

11. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme 
ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

12. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 

13. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
14. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 
15. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep 

edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA 
www.oib.gov.tr 

   6071/1-1 

 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 

11 ADET HİZMET TAŞITI ŞOFÖR VE AKARYAKIT HARİÇ KİRALANACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihtiyacı 6 adedi camlıvan ve 5 adedi pick up olmak 

üzere toplam 11 adet hizmet taşıtının şoför ve akaryakıt hariç 01.07.2022 tarihinden başlamak 
üzere 6 ay süreli olarak kuruluşça hazırlanan teknik şartname doğrultusunda, Ofisimiz tip 
"Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari 
Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
kiralanacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-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. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 
firmaya iade edilecektir. 

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 ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 10.06.2022 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 
Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

4-İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8-İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 
İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/521574  
TALEP TAKİP NO: * BSR1P4L4KZ * 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
-Vakıflar Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
-Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 
 5923/1-1 
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MUHTELİF HAVUZLARIN, GİDER KANALLARININ VE BRÜKNER HAVUZUN 
TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Muhtelif Havuzlarının (Çamur havuzları, soğutma havuzları ve kondense 

havuzu) Fabrika İçi ve Etrafı Açık-Kapalı Gider Kanalların, Brükner Havuzun Dış Cep ve Çevre 
Temizliklerinin Yapılması İşi Götürü Bedel açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no   2022/504291 

1-İdarenin  
a) Adresi 

 Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
 Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı   Fabrika muhtelif havuzların ( Madde 3.1.f’de belirtilen 
çamur havuzları, soğutma havuzları ve kondense havuzu) 
temizliğinin yapılması, fabrika sahasında muhtelif 
yerlerdeki kısmen açık kısmen kapalı gider kanallarının 
(1000 metre) temizliğinin yapılması, fabrika içerisinde 
muhtelif yerlerdeki kısmen açık kısmen kapalı kanalların 
(kireç ocağı PKF filtre altı, küspe boşaltma etrafı (300 
metre) temizliğinin yapılması, Brükner havuzu dış cep (dış 
cep çapı 43 metre, derinliği 1,5 metre) ve çevre 
temizliğinin, ayrıca muhtelif temizlik işlerinin yapılması 
işidir.  

b)Yapılacağı yer  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası  

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati  10.06.2022 Cuma günü saat 14:30 

4-İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 
236,00 TL (Y.İkiYüzotuzaltıtürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

7-Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5798/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Andırın Orman İşletme Müdürlüğünden  

AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: 
KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 07.06.2022 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri https://esatis.ogm.gov.tr 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi, Nevi, Boy 

ve Sınıf 
İstif No 

Parti 

No 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Adet M3/Ster TL TL 

1 

YEŞİLOVA 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 299 24 1776 2.031,727 1.880,00 114.589,00 
Endüstriyel 

Plantasyon 

TOPLAM: 
 

1776 2.031,727 1.880,00 114.589,00 
 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı partiler 
https://esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda açık artırma usulü ile ihale 
edilecektir. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait İhale İlanı (Satış Öncesi Bilgi Cetveli) ve şartnameler 
https://esatis.ogm.gov.tr internet sitesinde ve İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir. 

4- İhale, https://esatis.ogm.gov.tr adresinde elektronik ortamda yapılacak olup, elektronik 
ortamda yapılacak ihalelere katılım için, Müşteri tarafından bir defaya mahsus e-satış sözleşmesi 
Noterde imzaladıktan sonra müşterinin firma yönetim merkezinin veya kurumlar veya gelir 
vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Üyelik 
sözleşmesi ile birlikte şartnamede ihalelere katılım için istenilen belgelerin ilk üyelikte asılları 
veya noter tasdikli nüshalarının ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgeleri ilgili birime teslim 
etmeyenler elektronik satış ihalelerine katılamayacaktır. 

5- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhalelere girmek 
isteyenlerin ihale konusu olan satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en 
az %3 ü oranında geçici teminatı yatırmaları ve şartnameyi onaylaması gerekmektedir. 

6- Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde ihale başlangıç saatine kadar, 
muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırılması halinde ihalenin yapıldığı gün 
ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar yatırılması zorunludur. Şartnamelerin ise, ihale 
başlangıç saatinden önce onaylanması gerekmektedir. 
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7- İhale başlangıç saatinden başlayarak, 10 dakika süre ile tüm partilere pey 

sürülebilecektir. Bu 10 dakikalık süreden sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 

olduğunda ilgili partiye teklif verme işlemi kendiliğinden sonlanacaktır. Zaman bitiminden önceki 

10 saniye içinde pey verilmesi halinde ihale süresine 10 saniyelik bir süre eklenecektir. Bu süreç 

pey verilmeye devam edildikçe 10 saniye süre eklenmek suretiyle devam edecektir. Pey sürme 

süreci tamamlanan partinin ihalesi, en yüksek teklifi veren Müşteri üzerine kalacaktır. Yapılacak 

İşlemlerde, zamanın tespitinde Sistem saati geçerli olacaktır. 

8- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

10- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %15’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 

vade süresi uygulanacaktır. 

11- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

12- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 

13- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 güne kadar ek süre verilmesi 

halinde yıllık %19.2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek 

süre için aylık %1.6 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

14- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

İlan Olunur. 

NOT: Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır.  

  0(344) 561 2011  

 FAX   0(344) 561 2808  

 ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI  

 Ziraat Bankası  : TR160001000364276932165001  

 Halk Bankası  : TR510001200169200005100002  

 Vakıf Bankası-ANKARA TİCARİ  : TR690001500158007303307859  

 5859/1-1 
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TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 

Balıkesir İli Ayvalık Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Ayvalık Belediyesi'ne ait, 150 Evler Mahallesi Atatürk Bulvarı 1910 ada           

1 parselde kayıtlı Kırlangıç Yaşam Merkezinde bulunan 9 (Dokuz) adet taşınmazın tamamının 

kiralanması işidir. 

Kira Süresi 

Aylık 

Muhammen 

Bedel 

Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 

10 Yıl 64.250,00TL 231.300,00TL 08/06/2022 10:00:00 

Ayvalık sınırları içerisinde bulunan 9 adet Belediye taşınmazın tamamı 06/04/2022 tarih 

ve 69 sayılı Meclis Kararı ile 10 (On) yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

 İHALE TARİHİ VE YERİ : 08/06/2022 tarihinde Çarşamba günü saat: 10:00’da Ayvalık 

Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İdarenin;  

a) Adı: Ayvalık Belediyesi 

b) Adres: Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 277 Ayvalık Balıkesir (Yeni Belediye 

Hizmet Binası) 

c) Telefon Numarası: 0266 312 10 21 / 444 10 66 

d) Elektronik Posta Adresi: kira@ayvalik.bel.tr 

İHALE YÖNTEMİ: 2886 - 35-a. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” 

İHALE KOMİSYONU: Encümen 

İLANIN ŞEKLİ: 1 kez Ulusal gazete, 1 kez Resmi Gazete’de, 2 kez yerel gazete, 

Kaymakamlık İlan Panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek. 

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 

belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, 

1. Dilekçe, Muhtarlıktan Resimli Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( TC. Kimlik Nolu ) 

2. Tebligat için adres beyanı, Muhtarlık Onaylı ikametgah. 

3. Tüzel kişi olması halinde: 

3.a. 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, 

3.b. Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış belge, 

3.c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri, 
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4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu 

bulunmadığına dair belge, 

5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 

göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak, 

6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi 

8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden 

herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit 

içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)  

9. 5 Yıl içerisinde herhangi bir AVM yapımı, yönetimi veya işletilmesi işini yapmış 

olduğuna dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge. 

10. İdare ve ihaleye iştirak eden tarafından her bir sayfası imzalanmış ihale şartnamesinin 

satın alındığına dair belge. 

11. İhalesi yapılacak taşınmazı ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü 

haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.  

12. İsteklilerin mali durum bildirisi ve belgeleri. a) Mali durum bilgisini gösterir ilgili 

bankadan alınacak referans mektubu, 10 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 10’u kadar 

kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Banka teyit yazılı)  

13. Teklif mektubu şartname ekinde verilecektir.  

İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri 

teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla 

iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif 

işleme alınmaz. 

İsteklilerin ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri 07/06/2022 tarihi Salı günü 

saat: 17:00'e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine Asıllarını veya Noter onaylı 

suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi 

alınması zorunludur. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi 

yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden 

alınan geçici teminatlar iade edilir. 

Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri 1.000,00 TL (Bin 

lira) bedelle Ayvalık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Servisinden satın alınacaktır. 

İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az 500,00 TL (Beş yüz lira) olarak 

uygulanacaktır. 

İlan Olunur. 5976/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığından: 
“Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1426 ada 11 parsel (1426 ada 4 

parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) 
maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır. 

1. İdarenin: 
a. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 

Başakşehir/İSTANBUL 
b. Telefon ve Faks Numarası: 444 0 669 ve 0(212) 473 05 03 
2. İşin Adı: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1426 Ada 11 Parsel 

(1426 ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması 
3. İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1426 Ada 11 Parsel 
4. Muhammen Bedel : 325.000.000,00-TL (ÜçyüzyirmibeşmilyonTürkLirası) 
İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den muaftır. 
5. Geçici Teminat (%3): 9.750.000,00-TL (DokuzmilyonyediyüzellibinTürkLirası) 
6. İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler: 
a. İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir 
b. Mahalle: Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi 
c. Ada/Parsel: 1426 Ada 11 Parsel 
d. Yüz Ölçümü: 20.301,01 m² 
e. Belediye Hisse Oranı: Tam 
f. İmar Durumu: Konut Alanı (Rezerv yapı alanında kalmaktadır.) 
g. Emsal: 1,5 
h. Cinsi: Arsa 
7. Ödeme Şekli ve Şartları: İhale bedeli peşin ya da vadeli ödenebilir. 

Peşin 
Ödemelerde 

: İhalede belirlenen bedel peşin satış bedelidir.  

Vadeli 
Ödemelerde 

: 

a) İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan %50’lik kısma 6 ay için 
%10 vade farkı eklenerek bulunan tutar, aylık olarak 6 eşit taksitte ödenecektir 
(taksitlerden herhangi birinde gecikme olması halinde; uygulanan vade farkı 
oranı üzerinden bulunacak günlük vade farkı tutarı ile birlikte ödenecektir.)  
b) %50 peşinat ödendikten sonra kalan %50’lik kısma vade farkı uygulanarak 
bulunacak tutarı karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubu 
verecektir. 
c) Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının 
veya bir kısmının erken ödenmesi durumunda uygulanan vade farkı tutarında 
indirim uygulanacaktır. 
d) Ödemelerden herhangi birinin 15 gün (Onbeş) içinde yapılmaması veya 
taksit süresi içinde iki ödemenin geciktirilerek yapılması halinde İdare dilerse 
satış işlemini tek taraflı olarak feshedebilir. 

8. İhalenin Yeri: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Kayabaşı 
Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No: 2 Başakşehir/İSTANBUL 

9. Tarih ve Saati: 09/06/2022 (Perşembe) Saat: 10:30 
10. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 09/06/2022 (Perşembe) Saat: 10:30 
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11. İhaleye Katılabilme Şartları:  
a. Gerçek Kişi İse; 
i. Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
ii. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge. 
iii. T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” 
iv. Noter tasdikli imza beyannamesi. 
b. Tüzel Kişi İse; 
i. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret 

Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar 
Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya 
ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 
belge. 

ii. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli 
imza beyannamesi. 

c. Ortak Hükümler; 
i. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun. 
ii. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun. 
iii. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 
tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. 

iv. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde 
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında 
noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) 
ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belge. 

v. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname. 

vi. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden 
sonra alınmış belge. 

vii. Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış 
belge. 

viii. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge. 
ix. Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine 

fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir. 
12. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye 

Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 
Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir veya 2.500,00TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) 
bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

13. Teklif  Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen 
belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (09/06/2022 (Perşembe) Saat:10:30’a kadar) Başakşehir 
Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL 
adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen 
teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 5638/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından: 

 
 5875/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim 
fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 
teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  : Çalım Cad. No:27 Siteler / ANKARA 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait YG-AG Elektrik Şebekesi ve 

ENH Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer : Elmadağ / ANKARA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile) : 23.945.000 TL 
f) Geçici Teminatı :      718.350 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer    : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati     : 14/06/2022, Saat:10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge.  

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

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

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

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

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının 

Çalım Cad. No:27 Siteler / ANKARA adreslerinde görülebilir veya 1.000 TL karşılığı Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 5881/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6037/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6036/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6038/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6039/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6040/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6040/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6041/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6042/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6048/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6048/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6049/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6049/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6050/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6051/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6051/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6052/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6052/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6053/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6054/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6054/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6054/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6055/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6056/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6057/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN  

DÜZELTME İLANI 

 
 6011/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Mihman Vakfı  
VAKFEDENLER: Raşit OK, Hamit OK, Osman OK. 
VAKFIN İKAMETGAHI: ADANA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Adana 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.05.2022 tarihinde kesinleşen ve 21.04.2022 
tarih ve E:2021/337, K:2022/184 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak 
ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde 
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Adana İli, Seyhan İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, 7397 ada 7 
parsel, 11 bağımsız bölüm nolu taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU: Raşit OK, Hamit OK, Osman OK. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

hakları Türkiye Diyanet Vakfı Seyhan Şubesine devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
 5884/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Sokak Çocuklarını ve Yardıma Muhtaç Çocukları Koruma Topluma Kazandırma 

Vakfı'nın dağılmasına ilişkin İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/05/2022 tarihinde 
kesinleşen, 14/04/2022 tarihli ara kararı ile 14/12/2021 tarih ve E: 2021/61, K: 2021/391 sayılı 
kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
   5937/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu kararı ile Denetimli Serbestlik 

Hizmetleri Yönetmeliği'nin 44. maddesi gereğince uyarılmanıza karar verilmiştir. İş bu uyarı 
kararının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde hakkınızda ihlal işlemi uygulanacağı ilanen 
tebliğ olunur. 

1 2022/480 DS 
2022/5265 İİDK 

Mersin Cumhuriyet 
Başsavcılığı 

2021/16828 Soruşturma 

Abdulhamid ELSAFİ 
(T.C.No:99846096674) 1.Uyarı 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mahallesi İnönü Caddesi No: 6 Seyhan / ADANA  Telefon: 0 (322) 352 23 20 (1216) 

   5936/1-1 
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

20.05.2022 tarihli ve 31841 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Fakülte Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 

Kadro  
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Perfüzyon 
Teknikleri 

 
Kalp ve Damar Cerrahisi veya Kardiyoloji alanında doçentlik 
unvanına sahip olmak. 
(ESKİ HALİ) 

Profesör 2 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Perfüzyon 
Teknikleri 

 
Tıp Fakültesi mezunu olup Tıp alanlarından birinde doçentlik 
unvanına sahip olmak. 
(YENİ HALİ) 

Profesör 2 

 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Perfüzyon 
Teknikleri 

 

Perfüzyon Teknolojisi alanında doktorasını yapmış olmak 
veya Tıp Fakültesi mezunu olup Göğüs Cerrahisi alanında 
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. 
(ESKİ HALİ) 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

1 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Perfüzyon 
Teknikleri 

 

Perfüzyon Teknolojisi alanında doktorasını yapmış olmak 
veya Tıp Fakültesi mezunu olup Tıp alanlarından birinde 
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. 
(YENİ HALİ) 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

1 

 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Acil Yardım ve 
Afet Yönetimi 

 

Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
veya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanlarından birinde 
doktorasını yapmış olmak. 
(ESKİ HALİ) 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

2 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Acil Yardım ve 
Afet Yönetimi 

 

Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
veya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanlarından birinde 
doktorasını yapmış olmak veya Tıp fakültesi mezunu olup tıp 
alanlarından birinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. 
(YENİ HALİ) 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

2 

 6061/1-1 
—— • —— 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

16.05.2022 tarihli ve 31837 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi alımı 
ilanımızdaki, aşağıda birim, bölüm, anabilim dalı belirtilen kadronun ilanı iptal edilmiştir. 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI DERECE 

UNVAN 

ÖZEL ŞART 
PROFESÖR DOÇENT 

DR. 
ÖĞR. 
ÜYESİ 

2022-05-06 
FEN 

FAKÜLTESİ KİMYA 
ORGANİK 

KİMYA 3   1 

Doktorasını Kimya 
alanında yapmış 

olmak. Organik ve 
Anorganik Bileşikler 
üzerine çalışmaları 

bulunmak. 

İlan olunur. 6059/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 
12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi 
uyarınca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin 
koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır. 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya için; 
Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_ 

personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer 
alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki 
olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 adet (CD, DVD veya 
USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır. 

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya için; 
Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_ 

personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer 
alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki 
olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya 
USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır. 2547 sayılı Kanun’un 24/d 
maddesi uyarınca, adaylar doçentlik sözlü sınavı için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_ 
sozlu_sinav.php adresinden gerekli belgelere ulaşabileceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya 
için; 

Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/ 
Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama 
Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında 
hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek 
sunacaklardır. 

Tüm Adayların Ayrıca Personel Daire Başkanlığına sunacağı dosya için; 
1- http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri 

başvuru formu (2 Adet) 
2- Özgeçmiş (1 Adet ) 
3- Vesikalık fotoğraf (2 Adet) (son altı ay içinde çekilmiş) 
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet) 
5- Yabancı dil belgesi (1 Adet) 
6- Diploma fotokopileri ve doçentlik belgesi (1 Adet) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve 

Doçent adayları için) 
7- Doçent adayları için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_sozlu_sinav.php adresinde 

yer alan “Doçentlik Sözlü Sınava Girme” dilekçe örneği (1 Adet) 
8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler. 
AÇIKLAMALAR 
1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir. 
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2- Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım 
tarihinden itibaren 15. (on beşinci) günü mesai bitimidir. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi 
Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3- Başvuran adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili 
Üniversitemiz “Akademik Personel Atama Yönergesi”nde belirtilen koşullara uyup uymadığı 
Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu 
inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 
edilecektir. 

4- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 

5- Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin 
yapılmış olması gerekmektedir. 

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 
Not: 
-Başvuru tarihlerinin 15. (on beşinci) günü hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast 

gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir. 
-2547 sayılı Kanunun Ek.38 maddesi uyarınca belirtilen,%20 kotası ile başvuru 

yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
Başvuru Adresi: 
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı 

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No: 515 A İzmit/KOCAELİ 

İLAN 

SIRA 

NO 

BİRİM ADET DERECE UNVAN İLAN ŞARTI 

1 

İletişim Fakültesi 

Görsel İletişim ve Tasarımı 

Görsel İletişim ve Tasarımı 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak, 

televizyon çalışmaları ve beden temsili konusunda 

çalışmaları olmak. 

2 

İletişim Fakültesi 

Gazetecilik 

Genel Gazetecilik 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım anabilim dalı 

programında doktora yapmış olmak. Uluslararası 

medya, medya politikaları ve kitle iletişim 

sistemleri alanında çalışmaları olmak. 

3 

İletişim Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Halkla İlişkiler 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım anabilim dalı 

programında doktora yapmış olmak. Sivil toplum 

iletişimi, yeni medya araştırmaları konularında 

çalışmaları olmak. 

4 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Sosyal Hizmet 

Sosyal Hizmet 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında 

doktora yapmış olmak. Dezavantajlı gruplara 

yönelik özellikle toplumsal cinsiyet, engellilik ve 

gençler alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

5 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  

Havacılık ve Uzay Mühendisliği  

Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay 

Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği alanında 

almış olup havacılık malzemeleri ve kompozit 

malzemeler mekaniği konularında sayısal ve 

deneysel çalışmalar yapmış olmak. 
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6 

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü 

Moleküler Gastroenteroloji ve Hepatoloji 

(Disiplinlerarası) 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak ve 

hibridoma teknolojisi konusunda eğitim almış 

olmak. 

7 

Devlet Konservatuvarı 

Türk Müziği 

Geleneksel Türk Müziği 

1 1 Prof. 
Doçentliğini yorumculuk alanından almış olmak. Ud 

ve lavta üzerine çalışmaları bulunmak. 

8 

Devlet Konservatuvarı 

Türk Müziği 

Geleneksel Türk Müziği 

1 1 Prof. 
Türk Müziği Nazariyatı ve Mevlevi Ayinleri ile 

ilgili çalışmaları bulunmak. 

9 

Denizcilik Fakültesi 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans 

diplomasında sahip olmak ve lisansüstü 

çalışmalarını makine mühendisliği alanında 

yapmış olmak veya Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve 

deniz işgücünün sürdürülebilirliği üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. Denizci eğitimci 

belgesine sahip olmak veya denizci eğitimci 

belgesi alma şartlarını taşımak. 

10 

Diş Hekimliği 

Klinik Bilimler 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 

1 3 Doçent 
Temporomandibuler eklem üzerine klinik ve 

hayvan çalışması yapmış olmak. 

11 

Diş Hekimliği 

Klinik Bilimler 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 
Farklı implant dizaynları üzerine klinik çalışma 

yapmış olmak. 

12 

Güzel Sanatlar Fakültesi  

Geleneksel Türk Sanatları  

Geleneksel Türk Sanatları 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Türk sanatı üzerine doktora yapmış olmak. 

Selçuklu dönemi kültür-sanat ortamı üzerine 

çalışmaları olmak. 

13 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Resim 

Resim 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi Resimsel mekan üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

14 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Heykel 

Heykel 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi Hareket odaklı ve kinetik çalışmalar yapmış olmak. 

15 

Mühendislik Fakültesi  

Harita Mühendisliği  

Kartografya 

1 3 Doçent 

Doktorası ve Doçentliğini Harita Mühendisliği 

alanında almış olmak, kartografya ve arazi 

yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak. 

16 

Mühendislik Fakültesi  

Harita Mühendisliği  

Kartografya 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Doktorasını Harita Mühendisliği alanında almış 

olup, kartografya konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

17 

Mühendislik Fakültesi  

Harita Mühendisliği  

Jeodezi 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 
Doktorasını Harita Mühendisliği alanında almış 

olup, jeodezi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

18 

Mühendislik Fakültesi  

Makine Mühendisliği  

Termodinamik ve Isı Tekniği 

1 1 Prof. 

Doktorası ve Doçentliğini Makina Mühendisliği 

alanında almış olmak, termodinamik ve ısı tekniği 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 
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19 
Mühendislik Fakültesi  
Elektrik Mühendisliği  
Elektrik Makineleri 

1 3 Doçent 

Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Doçentliğini 
Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında almış 
olup, elektrik makinaları ve güç elektroniği 
konularında çalışma yapmış olmak. 

20 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

1 3 Doçent 

Doktorasını ve Doçentliğini Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği alanında almış olup, 
elektronik ve haberleşme konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

21 
Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği  
Konstrüksiyon 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 
Doktorasını Makina Mühendisliği alanında almış 
olup konstrüksiyon, mekanik yüzey işlemleri ve 
aşınma konularında çalışmalar yapmış olmak. 

22 
Mühendislik Fakültesi  
Makine Mühendisliği  
Mekanik 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 
Doktorasını Makine Mühendisliği alanında almış 
olup, mekanik konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

23 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Mimarlık 
Yapı Bilgisi 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi Yapı malzemesi alanında çalışmış olmak. 

24 
Teknoloji Fakültesi  
Biyomedikal Mühendisliği  
Biyomalzeme 

1 3 Doçent 
Doçentliğini Kimya (Polimer bilimi) alanında almış 
olmak ve oksijenli biyomalzemeler üzerine 
çalışmaları olmak. 

25 
Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

1 1 Prof. 
Şizofreni ve affektif bozuklukların nörobiyolojisi ile 
ilgili çalışmaları olmak. 

26 
Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 
Radyoloji 

1 3 Doçent Girişimsel radyoloji tecrübesi olmak. 

27 
Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 
Radyoloji 

1 3 Doçent Girişimsel radyoloji tecrübesi olmak. 

28 
Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

1 3 Doçent 
Nörolojik rehabilitasyon, el rehabilitasyonu ve 
osteoporoz konularında deneyimli olmak. 

29 
Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 
İç Hastalıkları (Hematoloji) 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi Hematoloji uzmanı olmak. 

30 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
(Neonatoloji) 

1 4 Dr. Öğr. Üyesi 
Perinatal asfiksi konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

31 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk 
Romatolojisi) 

1 4 Dr. Öğr. Üyesi Çocuk Romatoloji uzmanı olmak. 

32 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk 
Nöroloji) 

1 4 Dr. Öğr. Üyesi Çocuk Nöroloji uzmanı olmak. 
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33 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Tıbbi Patoloji 

1 1 Prof. 
Pulmoner patoloji ve endokrin patolojisi konusunda 

deneyimli olmak. 

34 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Tıbbi Patoloji 

1 3 Doçent 
Perkutan akciğer ve baş-boyun kitlelerinin 

sitohistopatolojisisyle ilgili çalışma yapmış olmak. 

35 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Tıbbi Patoloji 

1 4 Dr. Öğr. Üyesi 
Patoloji uzmanı olmak. Üropatoloji konusunda 

çalışma yapmış ve yurt dışı deneyimi olmak. 

36 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Kalp ve Damar Cerrahisi 

1 1 Prof. 

Erişkin ve konjenital kalp cerrahisi konusunda 

deneyimli olup ilgili alanlarda ulusal ve 

uluslararası yayınlara sahip olmak. 

37 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

1 2 Doçent 
Timpanoskleroz konusunda tecrübeli olup ilgili 

alanda çalışmalar yapmış olmak. 

38 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Çocuk Cerrahisi 

1 3 Doçent 
Konjenital anomaliler ve yeni doğan cerrahisi 

alanında deneyimli olmak. 

39 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Göğüs Cerrahisi 

1 3 Doçent Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak. 

40 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Genel Cerrahi 

1 3 Doçent 
Obezite Cerrahisi konusunda deneyimli olup, ilgili 

alanda çalışmalar yapmış olmak. 

41 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Beyin ve Sinir Cerrahisi 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi Kraniyal endoskopi alanında çalışmış olmak. 

42 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Göz Hastalıkları 

1 4 Dr. Öğr. Üyesi 

Vitreoretinal cerrahi alanında deneyimli olmak, 

Avrupa oftalmoloji board sınavı diploması sahibi 

olmak. 

43 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 

Tıp Tarihi ve Etik 

1 3 Doçent 

Araştırma etik kurullarında görev yapmış olmak. 

Yoğun bakım ve acil tıp etik konularında çalışma 

yapmış olmak. 

44 

İlahiyat Fakültesi  

Temel İslam Bilimleri  

Tefsir 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi Endülüs müfessirleri üzerine çalışmaları bulunmak. 

45 

İlahiyat Fakültesi  

Temel İslam Bilimleri  

İslam Hukuku 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 
İslam hukukunda hukuk ahlak ilişkisi konularında 

çalışmaları bulunmak. 

46 

İlahiyat Fakültesi 

Felsefe ve Din Bilimleri 

İslam Felsefesi 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 
İbn Sina Epistemolojisi ve Farabi ile ilgili çalışmaları 

bulunmak. 

47 

İlahiyat Fakültesi 

Felsefe ve Din Bilimleri 

Din Bilimleri (Dinler Tarihi) 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 
Süryani Ortodoks kilisesi konularında çalışmaları 

bulunmak. 
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48 

İzmit MYO 

Çevre Koruma Teknolojileri 

Çevre Koruma ve Kontrol 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Çevre Koruma Teknolojilerinde uygulanabilen 

jeokimyasal analiz ve uzaktan algılama 

yöntemleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

49 

İzmit MYO 

Çevre Koruma Teknolojileri 

Çevre Koruma ve Kontrol 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında almış 

olup çevre ve polimer kimyası alanında çalışmaları 

olmak. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders 

verme tecrübesine sahip olmak. 

50 

İzmit MYO 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 

1 3 Doçent 

Afet Yönetimi, zarar azaltma ve afet eğitimi 

alanında çalışmaları olmak. Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik Programında en az 5 yıl ders vermiş 

olmak. 

51 

Gölcük MYO 

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma 

Teknolojileri 

Otomotiv Teknolojisi 

1 3 Doçent 
Isıtma ve Soğutma Sistemleri alanında çalışmış 

olmak. 

52 

Kocaeli MYO 

İnşaat 

İnşaat Teknolojisi 

1 3 Doçent 

Deprem-yapı-zemin etkileşiminin belirlenmesi için 

sismik donanım geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapmış olmak. 

53 

Kocaeli MYO 

Elektronik ve Otomasyon 

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 
Ultra geniş bant antenler ve anten kazançları 

konusunda çalışmaları olmak. 

54 

Değirmendere Ali Özbay MYO  

El Sanatları 

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 
Yüksek lisansını heykel anasanat dalında, sanatta 

yeterliğini ise plastik sanatlar alanında yapmış 

olmak ve ilgili alanlarda çalışmaları bulunmak. 

55 

Kandıra MYO 

Yönetim ve Organizasyon 

İşletme Yönetimi 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

İstatistiksel Kalite Kontrol konusunda çalışmış 

olmak. İşletmenin her alanında endüstri 

mühendisliği ve sayısal yöntemler tekniklerini 

uygulayabilmek. 

56 

Kartepe Turizm MYO 

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Gıda ve beslenme alanlarından lisans mezunu 

olmak, gastronomi turizmi, beslenme, mutfak 

kültürü ve turizm iletişimi alanlarında çalışmaları 

bulunmak. 

57 

Ali Rıza Veziroğlu MYO  

Yönetim ve Organizasyon  

İşletme Yönetimi 

1 3 Doçent 
İnsan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

58 

Ford Otosan İhsaniye MYO 

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma 

Teknolojileri 

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem 

Teknolojileri 

1 5 Dr. Öğr. Üyesi 

Yüksek lisansını kimya mühendisliğinde yapmış, 

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim dalında 

uzmanlık yapmış, Kauçuk ve Antioksidanlar ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

   5821/1-1 
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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve 
Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları 
ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir. 

1- Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, 
doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik 
kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı 
teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet CD/DVD/USB 
eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet 
belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, 
daimî statüde görev yapacaklardır. 

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma (Form İçin 
Tıklayınız) özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus 
cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 
(bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet 
CD/DVD/USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar 
dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna 
atanacaklar, daimî statüde görev yapacaklardır. 

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından 
denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar; 
- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat 

mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına 

sahiptir. 
- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 

kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 
- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin          

3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme 
Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara 
taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları 
taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. 

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir. 

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan 
puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

Başvuru Süresi ve Yeri: 
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. 

Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire 
Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge 
ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ 
SIRA 
NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET 

1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör
1
 1 1 

2 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent
2
 1 1 

3 Edebiyat Fakültesi Kürt Dili ve Edebiyatı Kürt Dili ve Edebiyatı Doçent
3
 1 1 

4 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Tarih Öncesi 
Arkeolojisi Doçent

4
 1 1 

5 Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Müdürlüğü Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doçent

5
 1 1 

6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent
6
 2 1 
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7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent
7
 2 1 

8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doçent
8
 3 1 

9 İslami İlimler Fakültesi 
İslam Tarihi ve 

Sanatları 
İslam Tarihi Doçent

9
 2 1 

10 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doçent
10

 1 1 
11 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doçent

11
 1 1 

12 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri 
Kelam ve İslam 

Mezhepleri 
Doçent

12
 2 1 

13 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent
13

 1 1 
14 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent

14
 1 1 

15 Kızıltepe Meslek Yüksekokulu 
Bitkisel ve Hayvansal 

Üretim 
Organik Tarım Doçent

15
 1 1 

16 Kızıltepe Meslek Yüksekokulu 
Bitkisel ve Hayvansal 

Üretim 
Tohumculuk 
Teknolojisi 

Doçent
16

 1 1 

17 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Halk Sağlığı 
Hemşireliği 

Doçent
17

 1 1 

18 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent
18

 2 1 

AÇIKLAMALAR 
1 Elektrofizyolojik işlemler ile ilgili tecrübesi olmak ve Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu 

uygulaması ile ilgili sertifikaya sahip olmak. 
2 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. 
3 Doçentliğini Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olmak. Zazacanın fonolojisi 

ve morfolojisi alanlarında çalışma yapmış olmak. 
4 Doçentliğini Arkeoloji alanında almış olmak. Güneydoğu Anadolu’da Neolitik Çağ 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 
5 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Spor Sakatlıkları ve Beslenme 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 
6 Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. Kadın İstihdamı üzerine çalışma 

yapmış olmak. 
7 Doçentliğini İktisadi Düşünce alanında almış olmak. Merkezi ve Doğu Avrupa Ülke 

ekonomilerinin kurumsal yapıları üzerine çalışma yapmış olmak. 
8 Diferansiyel denklemlerin çözümleri ve enflasyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 
9 Doçentliğini İslam Tarihi ve Sanatları alanında almış olmak. Hac yolları konusunda 

çalışma yapmış olmak.  
10 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Nahiv Usulü konusunda 

çalışma yapmış olmak.  
11 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Cerh-Ta’dil konusunda 

çalışma yapmış olmak.  
12 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Özgürlük Teolojisi 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 
13 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Peygamber kıssaları 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 
14 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. İsrailiyat konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 
15 Doçentliğini Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında almış olmak. Bitki Besleme ve 

Nanopartikül alanında çalışmalar olmak. 
16 Doçentliğini Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak. Tahıl ve endüstri 

bitkilerinde çalışmalar yapmış olmak. 
17 Doçentliğini Halk Sağlığı alanında almış olmak. Adölesanlarda üreme sağlığı alanında 

çalışma yapmış olmak. 
18 Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. SSCI dergilerinde yayımlanmış ilgili alanda 

çalışmaları bulunmak. 
   5935/1-1 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 

 



28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 

 

 



28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 

 



28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 

 



28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 

 



28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 

 



28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 

 



28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 

 



28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 

 



28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2022 – Sayı : 31849

Sayfa

1

9

10
15
18

24

25

26

35

35

36
36

37
40
56

93

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik
–– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Parkları Yönetmeliği
–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun

3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün
Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun
3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No:42)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:104)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 182)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/05/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-27 Sayılı

Kararı

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/05/2022 Tarihli ve 10984 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/05/2022 Tarihli ve 10988 Sayılı Kararı

NOT: 27/5/2022 tarihli ve 31848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2022-2023 Av
Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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