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YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2013 tarihli ve 28778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-
vunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında görev
yapan millî savunma uzman yardımcılarının mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, giriş ve
yeterlik sınavları ile bu sınavlara ilişkin komisyonların oluşumunu, millî savunma uzmanlığına
atanmalarına ilişkin usul ve esasları, millî savunma uzman ve uzman yardımcılarının görev,
yetki, sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektedir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “maddesine” ibaresi, “mad-
desi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 350 nci maddesine” şeklinde
değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakan: Millî Savunma Bakanını, 
b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını, 
c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı,

Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü, 

ç) Bakan Yardımcısı: Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,
d) Birim: Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan; 1 sayılı Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesinin 339 uncu maddesinde sayılan Bakanlık hizmet birimleri (diğer komu-
tanlıklar hariç), 

e) Birim amiri: Genel Müdür ve Müstakil Daire Başkanını, 
f) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü, 
g) Giriş sınavı: Uzman yardımcılığı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya sadece sözlü

sınavını, 
ğ) Giriş sınavı komisyonu: Giriş sınavı sürecini yürüten komisyonu, 
h) Komisyon: Uzman yardımcılarının uzmanlık tezlerini değerlendiren, yeterlik sınavı

sürecini yürüten Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonunu, 
ı) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını, 
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
j) Uzman: Millî savunma uzmanını, 
k) Uzman yardımcısı: Millî savunma uzman yardımcısını, 
l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 
m) Yeterlik sınavı: Uzmanlık için yapılan yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavı, 
ifade eder.” 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “zaman-

lar ve” ibaresi “zamanda ve 6 ncı maddede belirtilen” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının
birinci cümlesinde yer alan “yapılır” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yaptırılır” ibaresi
eklenmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri,

sınavın yapılış şekli, KPSS taban puanı ve türü/türleri, hangi alandan kaç uzman yardımcısının
alınacağı, atama yapılacak kadro sayısı, derecesi, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav
konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru
şekli ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî
Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlık internet say-
fasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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“c) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre; 
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi

ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edi-
len yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından, 

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, eczacılık, veterinerlik,
fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin veya bunlara denkliği Yük-
seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumla-
rının Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden, 

mezun olmak.” 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
“b) Resmî makamlardan alınmış Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik

kartı tıpkıçekimi.”
“ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı veya tıpkıçekimi.” 
“f) Güvenlik Soruşturması Formu.
g) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair

yazılı beyan.
ğ) Duyuruda belirtilmesi şartıyla Bakanlığın gerekli gördüğü diğer belgeler.” 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “internet erişimi” ibaresi

“Bakanlığın kurumsal internet sitesi” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 
“Giriş sınavına hazırlık çalışmaları” 
“(1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları Genel Müdürlükçe yürütülür. Genel Müdürlük,

başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları inceler.” 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ya-

zılı sınavın Bakanlıkça yapılması durumunda yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde, aynı fıkrada yer
alan “yapılır” ibaresi “yapılır veya yürütülür” şeklinde, aynı maddenin ikinci, beşinci ve altıncı
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Giriş Sınavı Komisyonu; Bakan Yardımcısı veya Personel Genel Müdürü başkan-
lığında, genel müdürler, müstakil daire başkanları, genel müdür yardımcıları, daire başkanları
ve uzmanlar arasından Bakan tarafından belirlenen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden olu-
şur. Bakan Yardımcısının Giriş Sınavı Komisyonu başkanı olması halinde, Personel Genel Mü-
dürü Giriş Sınavı Komisyonunun doğal üyesidir. Ayrıca aynı usulle, beş yedek üye belirlenir.
Giriş Sınavı Komisyonu üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.”

“(5) Giriş Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
(6) Giriş Sınavı Komisyonunun Başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi

eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının
katıldıkları sınavlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (f)
ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c), (ğ) ve (h) bentleri ile aynı maddenin ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“a) Sınav soruları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. 
b) Giriş Sınavı Komisyonunca yazılı sınav uygulama esasları belirlenir.” 
“d) Yazılı sınav sonuçları Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Adaylara

ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.” 
“f) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü

sınavın yeri ve tarihi Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve sınava giren bütün
adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

g) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilen-
ler hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Yazılı sınav konuları Bakanlığın görev alanına giren temel konular

ile aşağıdaki konular arasından belirlenir:
a) İktisat Grubu; 
1) Mikro ve makro iktisat, 
2) İktisat politikası, 
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3) İşletme iktisadı, 
4) Uluslararası iktisat, 
5) Türkiye Ekonomisi. 
b) Maliye Grubu; 
1) Maliye teorisi, 
2) Kamu harcamaları ve bütçe, 
3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi, 
4) Maliye politikası. 
c) Hukuk Grubu; 
1) Anayasa hukuku, 
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), 
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı, 
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler), 
5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak), 
6) Ceza hukuku (Genel hükümler). 
ç) Muhasebe Grubu; 
1) Genel muhasebe, 
2) Maliyet muhasebesi. 
d) Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi. 
(2) Sınav sorularının % 70'i yukarıda yer verilen mesleki alan bilgisi konularından, % 20’si

Bakanlığın görev alanına ait temel bilgilerden ve % 10’u da genel kültür genel yetenek konu-
larından hazırlanır. 

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen
öğrenim mezunları için alan bilgisi konuları; Bakanlıkça belirlenen bölümlerin müfredatları
ve birinci fıkrada belirlenen sınav konuları olarak kabul edilir ve ikinci fıkra hükümleri bu şe-
kilde uygulanır. 

(4) Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilme-
sine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesi ile savunma ve güvenlik politikalarına
ilişkin sorulara da yer verilebilir. 

(5) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla birinci fıkrada belirtilen konularda deği-
şiklik yapılabilir. 

(6) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi
durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(7) Yazılı sınav sorularının konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye
esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir ve sözlü sınav, bu hususlara ayrı ayrı puan verilmesi sure-

tiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer
bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda
başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.” 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Giriş sınavı sonuçlarının
değerlendirilmesi ve sonuçlara itiraz” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Komisyon;” ibaresi
“Giriş Sınavı Komisyonu;” şeklinde ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasında yer alan “Komisyon” ibaresi
“Giriş Sınavı Komisyonu” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “komisyon” ibaresi “Genel
Müdürlük” şeklinde değiştirilmiştir.
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“(3) Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri için
ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle öğre-
nim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri tutanakla belirlenir
ve sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içerisinde Personel Genel Müdürünün onayı
ile liste halinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a), (b) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“Giriş sınavında başarılı olarak uzman yardımcılığına atanacakların, Bakanlık tarafından belirlenen
süre içerisinde aşağıda sayılan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekir:” 

“f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam te-
şekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporu.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen-
miştir. 

“(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, ata-
maları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cum-
huriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.” 

“(6) Atamaya esas belgelerini süresi içinde teslim etmeyenler, üçüncü fıkra kapsamında
yer alanlar ile dördüncü fıkrada sayılanların yerine, Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda
sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava
kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama
yapılarak atama yapılabilir.” 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “eğitim ve staja” ibaresi
“eğitime” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için, Genel Müdürlükçe ilgili

birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle en az üç yıllık bir süreyi kapsayan temel ve hazırlayıcı
eğitimin de yer aldığı bir yetiştirme programı hazırlanır ve bu program Bakan Yardımcısı ta-
rafından onaylanır. 

(2) Bu program; 
a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-

mesini, 
b) Yazışma, rapor yazma, inceleme, analiz ve araştırma teknikleri konularında gerekli

bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını, 
c) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını, 
ç) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer

ve eğitim programlarına katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını, 
d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini, 
e) Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini, 
f) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını, 
g) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini, 
kapsar. 
(3) Yetiştirme programı içerisinde uzman yardımcıları Bakanlığın görev ve yetki alanına

giren konularda çalıştırılmak üzere, yönetim birimlerinde bir uzman gözetiminde görevlendi-
rilebilir. 

(4) Uzman yardımcıları, Bakanlık birimlerinde eğitime gönderilebilirler.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Tez konusu ve tez da-

nışmanının belirlenmesi” şeklinde, birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(1) Uzman yardımcıları, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda uzmanlık tezi ha-
zırlar.”

“(4) Geçerli mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tez konusunu belirlemeyenler
için Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Bakan Yardımcısının onayı ile tez konusu ve tez danış-
manı re’sen belirlenir.” 
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“(5) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri
hariç olmak üzere adaylıkta geçen süre dâhil Bakanlıkta iki yıllık fiili hizmet süresinin tamam-
lanmasına en geç bir ay kala, öncelikli olarak Bakanlığın tez havuzundan ya da bu havuzdan
bağımsız olarak, hazırlamak istedikleri teze ilişkin üç farklı konuyu ve tez danışmanlarına iliş-
kin teklifini birimine bildirir. Birim, tekliflere ilişkin görüşü ile birlikte teklifleri Genel Mü-
dürlüğe gönderir. 

(6) Tez konuları ve danışman önerileri, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, Bakan
Yardımcısının onayına sunulur. Bakan Yardımcısının onayı ile tez konusu ve tez danışmanı ke-
sinleşir. Tez konularının ve/veya tez danışmanının uygun bulunmaması halinde, Genel Müdür-
lüğün teklifi üzerine, Bakan Yardımcısının onayı ile yeni bir tez konusu ve/veya tez danışmanı
re’sen belirlenir. 

(7) Tez danışmanı; birim amirleri, uzmanlar, üniversite öğretim üyeleri ile kamu kurum
ve kuruluşlarında görevli konusunda uzman personel arasından belirlenir. 

(8) Kesinleşen tez konusu ve tez danışmanı uzman yardımcısına tebliğ edilir.” 
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Uzmanlık tezinin, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara

uygun olarak hazırlanması, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerile-
rini içermesi esastır. Tezler, Bakanlığın kurumsal görüşünü yansıtmaz. 

(2) Uzman yardımcısı, tez konusu ve tez danışmanının belirlendiği tarihten itibaren en
geç iki ay içerisinde tezin planına yönelik bilgileri içeren tez çalışma planını hazırlar. Tez da-
nışmanı, tez çalışma planını görüşleri ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük
tez çalışma planını, tez danışmanının görüşü ile birlikte tez savunmasında değerlendirilmek
üzere Komisyona teslim eder. 

(3) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla görev yaptığı birim tara-
fından gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır. 

(4) Tez hazırlanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.” 
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 21 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun uzman yardımcısına tebliğini takip

eden bir yıl içinde hazırlanarak Genel Müdürlüğe teslim edilir. 
(2) Tez danışmanları, tezlerin teslim edildiği tarihi takip eden bir ay içerisinde tez hak-

kındaki görüşlerini bir rapor halinde Genel Müdürlüğe sunarlar. Genel Müdürlük tarafından
bu raporlar tez savunmasında değerlendirilmek üzere Komisyona teslim edilir. 

(3) Birinci fıkradaki bir yıllık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan
hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz. 

(4) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardım-
cılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere, komisyon tarafından ek süre
verilir. Verilen ilave süre içinde de tezlerini sunmayanlar hakkında 30 uncu madde hükümleri
uygulanır.” 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir. 
“Tezin kabulü 
MADDE 22/A – (1) Komisyon; uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezleri, teslim

aldığı tarihten itibaren iki ay içerisinde, tez danışmanlarının raporları ile birlikte bilimsel esas-
lara uygunluk bakımından inceler. 

(2) Bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanan tezler Komisyonca kabul edilir. 
(3) Komisyon tarafından, tezi yetersiz görülen Uzman Yardımcısına tezini düzeltmesi

veya tezini yeniden hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. 
(4) Tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.” 
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “tez jürisi tarafından başarılı” ibaresi “Komisyon tarafından” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.
“Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu 
MADDE 25/A – (1) Uzmanlık tezlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, yeterlik sına-

vının yapılması ve sonuçlarının açıklanması, itirazların incelenerek karara bağlanması işlemleri
Komisyon tarafından yürütülür. 
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(2) Komisyonun oluşturulmasına ve sekretaryasına ilişkin 10 uncu madde hükümleri
uygulanır.” 

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Yeterlik sınav konuları en az altı ay önceden uzman yardımcılarına

duyurulur. Yeterlik sınav tarihi ise en az bir ay önceden uzman yardımcılarına yazılı olarak bildirilir. 
(2) Yeterlik sınavı, Komisyon tarafından yazılı ve sözlü veya sadece sözlü şekilde yapılır.
(3) Uzman yardımcısı yeterlik sözlü sınavında, yeterlik sınavı için belirlenen konular

ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır. 
(4) Yazılı sınav, Komisyon tarafından yapılabileceği gibi 4 üncü maddenin üçüncü fık-

rasında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. 
(5) Yeterlik yazılı sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı

halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci kez
sınav hakkı verilir. Yeterlik yazılı sınavında ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti
olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 30 uncu madde hükümleri uygulanır.

(6) Yeterlik sözlü sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı
halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara ikinci kez sınav hakkı verilir.
Yeterlik sözlü sınavında ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci
sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 30 uncu madde hükümleri uygulanır. 

(7) Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının yapılması ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve
itirazların incelenerek karara bağlanması Komisyon tarafından yapılır. 

(8) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-
lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır. 

(9) Tezin kabul edilmesinden sonra tezden faydalanılması maksadıyla tez ve tezin elek-
tronik ortamdaki kopyası Genel Müdürlük tarafından muhafaza edilir. 

(10) Tezler Bakanlığın kurum içi elektronik ortamında erişime açılabilir.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir. 
“Yeterlik sınavının değerlendirilmesi 
MADDE 26/A – (1) Yeterlik sınavına ilişkin yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavlar,

yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav
için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav için Komisyon başkan ve üye-
leri tarafından yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan
olması şarttır.” 

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 27 – (1) Komisyon, sınav sonuçlarını en geç on beş iş günü içinde değer-

lendirir. Komisyon tarafından, bu sürenin yeterli olmaması halinde Bakanlık makamından on
beş iş günü aşmamak üzere ek süre talep edilebilir. Sınav sonuçları, sınava ilişkin tutanaklar,
değerlendirme sonucu, Komisyonda görevli her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çi-
zelge ve sınav sonuç tutanağı tanzim edilerek değerlendirme süresinin bitimini takip eden beş
iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük Bakanlığın kurumsal internet sitesi
üzerinden sınav sonuçlarını ilan eder. 

(2) Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde Genel Müdür-
lüğe yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, Genel Müdürlükçe yedi iş günü içerisinde Komisyona
iletilir ve Komisyon tarafından en fazla yedi iş günü içinde karara bağlanır. İtiraz sonucu uzman
yardımcısına yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar ke-
sindir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.” 

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için; 
a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı

kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması, 
b) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi, 
c) Yeterlik sınavında başarılı olması, 
ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içerisinde alınmış bulunan, YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi,

şartları aranır.”
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MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayanlar veya ikinci defa ha-

zırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, 26 ncı maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan
başarı gösteremeyenler veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeter-
liliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durum-
larına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Uzman ve Uzman Yar-
dımcılarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 31 – (1) Uzmanlar görevli bulundukları hizmet birimine göre Daire Başkanı

veya üstü yöneticiye bağlı olarak aşağıdaki görevleri yaparlar: 
a) Mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlık tarafından yü-

rütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak. 
b) Bakanlığın görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın ge-

liştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin
görüş ve önerilerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine kat-
kıda bulunmak. 

c) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapmak, proje üretmek
ve geliştirmek. 

ç) Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, kurum
içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalarda Bakanlığı temsil etmek ve Bakanlık görüşü oluş-
turulmasına katkıda bulunmak. 

d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek,
gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmak
ve ihtiyaç halinde bunların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu çalıştığı birime sunmak. 

e) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine kat-
kıda bulunmak, görevlendirilmeleri halinde tez danışmanlığı görevini yürütmek. 

f) Görev tanım formunda belirtilen görevler ile amirleri tarafından verilecek benzer ni-
telikteki görevleri yerine getirmek. 

g) Bakanlığın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak. 
(2) Uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda görevli

bulundukları hizmet birimine göre Daire Başkanına veya üstü yöneticiye bağlı olarak aşağıdaki
görevleri yaparlar: 

a) Görevlendirildikleri birimin işlerine katkıda bulunmak. 
b) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek

ve istenmesi halinde analiz ve incelemelerini yaparak rapor hazırlamak. 
c) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazır-

lıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak. 
ç) Görevlendirilmeleri halinde, kurum içi ve kurumlar arası toplantılar ile inceleme

programlarına katılmak. 
d) Görev tanım formunda belirtilen görevler ile amirleri tarafından verilecek benzer ni-

telikteki görevleri yerine getirmek. 
(3) Uzman ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde

yerine getirilmesinden dolayı, bağlı oldukları sıralı amirlerine ve Bakanlığa karşı sorumludur.
(4) Uzman ve uzman yardımcıları, Bakan tarafından görevlendirilmeleri halinde; Ba-

kanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda inceleme, araştırma ve analiz yapabilirler.
(5) Uzman ve uzman yardımcıları, çalıştıkları birimin görev alanı kapsamında yerinde

inceleme yaparak, rapor hazırlayabilirler. 
(6) Birim amirleri, uzman ve uzman yardımcılarını merkez teşkilatında uygun görülen

yönetim birimlerinde görevlendirebilir.” 
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir. 
“Çalışma usulleri 
MADDE 31/A – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, gerekli hallerde birim amirlikleri

veya daire başkanlıkları altında çalışma grupları oluşturulmak suretiyle çalıştırılabilir. Oluşturulan
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her grup için birim amirinin veya daire başkanının onayı ile grup içindeki bir uzman, bulun-
maması halinde uzman yardımcısı, koordinatör olarak görevlendirilebilir. 

(2) Koordinatör olarak görevlendirilen uzman veya uzman yardımcısı; grup üyeleri ara-
sında iş bölümü ve iş birliği sağlayarak işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, birim amiri
veya daire başkanınca gruba ya da grup üyelerinden bazılarına verilen görevlerin belirli bir
plan ve program çerçevesinde yürütülmesinden sorumludur.” 

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Meslek içi eğitim ve yabancı dil eğitimi 
MADDE 32 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlığın amaçları doğrultusunda,

meslek içi eğitime tabi tutulabilirler. Meslek içi eğitimin ne şekilde yapılacağına ilişkin esaslar
Genel Müdürlükçe belirlenir. 

(2) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlık içinde
veya Bakanlık dışında kurs, seminer, kongre, konferans ve sertifika programı niteliğindeki eği-
timler ile Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitimlerinden yararlandı-
rılabilir. 

(3) Uzman ve uzman yardımcıları, verilecek yabancı dil eğitiminde; Bakanlık kadro ve
kuruluşunda yer alan kurumların bünyesindeki Lisan Okullarından ve anlaşmalı diğer kurum-
lardan sağlanacak dil eğitimlerinden faydalanabilir. 

(4) Bakanlık, uzman ve uzman yardımcılarına, yüksek lisans ve doktora yapma imkânı
için gerekli kolaylığı sağlar. 

(5) Uzman ve uzman yardımcılarına Bakanlık ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, saha
incelemesi, literatür taraması, makale ve benzeri konularda grup çalışması yaptırılabilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin başlığı “Yurt dışı eğitim ve yurt
dışı görevlendirme” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Uzmanlar” ibaresi
“Uzman” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(2) Millî Savunma Bakanlığı tarafından yurt dışında icra edilen faaliyetler kapsamında
ilgili mevzuat çerçevesinde uzman görevlendirilebilir.

(3) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri
raporu, yurda döndükleri tarihten itibaren üç ay içerisinde Genel Müdürlüğe sunar.” 

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 34 – (1) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrola-

rına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı
olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavı sonuçlarının
ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir. Sınav belgeleri ise resmî belge
saklama usul ve esaslarına göre muhafaza edilir. 

(2) Uzman yardımcısının tezi hakkında Komisyonun değerlendirme sonucu ile yeterlik
sınavı sonucundaki belgeleri özlük dosyalarında saklanır. 

(3) Giriş sınav komisyonu ile Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından dü-
zenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar, dava açma süre-
sinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Millî savunma uzmanı unvanını kazandıktan sonra bu unvanındaki

görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması şartıyla
millî savunma uzmanlığına atanabilirler.” 

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğe 35/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

“Protokol münasebetleri 
MADDE 35/B – (1) Uzman ve uzman yardımcıları ile askerî personel arasındaki pro-

tokol münasebetlerinin düzenlenmesinde uzman ve uzman yardımcılarının atandıkları kadro
derecesinin karşılığı subay rütbeleri esas alınır. Buna göre uzman ve uzman yardımcıları, atan-
dıkları kadro derecelerinin eşiti rütbedeki subaylar gibi değerlendirilir. Bu çerçevede uzman/uz-
man yardımcıları için; 

a) 9. ve 8. dereceli kadrolarda teğmen, 
b) 7. dereceli kadroda üsteğmen, 
c) 6. dereceli kadroda yüzbaşı, 
ç) 5. ve 4. dereceli kadrolarda binbaşı, 
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d) 3. ve 2. dereceli kadrolarda yarbay, 
e) 1. dereceli kadroda albay, 
rütbeleri esas alınır. 
(2) Uzman ve uzman yardımcılarının görevlendirildikleri kadro derecesinin karşılığı

subay rütbeleri; kendi aralarında astlık üstlük ilişkisine yol açmadığı gibi askeri personel ve
askeri öğrenciler ile aralarında da astlık üstlük ilişkisine yol açmaz. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 35/C – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun,

18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Gö-
revlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri
uygulanır.” 

MADDE 42 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN FAİZ ORANI RİSKİNİN
STANDART ŞOK YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık
Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve De-
ğerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2013 28778
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 10/9/2015 29471
2- 16/10/2020 31276

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/8/2003 25205
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 3/7/2012 38342
2- 1/6/2018 30438
3- 16/10/2020 31276
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“i) Katılma hesabı: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan katılma hesabını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosu, faize du-

yarlı bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonların nakit akışları üzerinden Ek-1’de yer alan
bildirim cetveline yerleştirilmesi sonrası elde edilen net pozisyon tutarlarının pozitif ve negatif
standart şok uygulanması sonucu elde edilen iskonto oranları ile indirgenmiş tutarlarının, net
pozisyon tutarlarının şok uygulanmamış iskonto oranları dikkate alınarak indirgenmesi neti-
cesinde elde edilen tutarlardan farklarının vadeler ve para birimleri bazında toplamının özkay-
naklara bölünmesi suretiyle hesaplanan rasyolardan banka için en büyük zararı oluşturan ras-
yodur. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosunun hesaplan-
masında, bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonlardan katılma hesabı kaynaklı olanlar Ku-
rulca belirlenecek oranda dikkate alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

—— • ——
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2019 tarihli ve 30839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/8/2011 28034

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/7/2019 30839
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
YILAN BALIĞI (ANGUILLA ANGUILLA) İHRACAT KOTASININ 

KULLANDIRILMASI VECITES BELGESİ DÜZENLENMESİ 
HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021/9) 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması

için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla

yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulamaları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun

25 inci ve 28 inci maddeleri ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin
Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci, 14 üncü ve 41 inci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) CITES: 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 22/12/1996’da

ülkemizde yürürlüğe giren Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ulus-
lararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

c) CITES Belgesi: Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğin
ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde, yönetim merciileri tarafından düzenle-
nen, bu kapsamda yapılan işlemler sırasında taraf devletlerin yönetim merciileri ve gümrük
idarelerince aranan, Sözleşme hükümlerine uygun formatta düzenlenen formu, 

ç) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
d) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numarasını,
e) Kota: Genel Müdürlükçe ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek yı-

lan balığının azami miktarını,
f) Su ürünleri bilgi sistemi (SUBİS): Su ürünleri avcılık ve yetiştiriciliğine ilişkin her

türlü işlemlerin yürütüldüğü ve verilerin kayıt altına alındığı web tabanlı sistemi,
g) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
ğ) Yılan balığı: Anguilla anguilla türünü,
ifade eder.
İhracat kota miktarı
MADDE 5 – (1) Yılan balığının yıllık ihracat kota miktarı, ülkemiz CITES Bilimsel

Mercii olan TÜBİTAK ve CITES Yönetim Mercii olan Genel Müdürlükçe oluşturulan komis-
yon marifetiyle belirlenir ve ilan edilir.

İhracat kotasının kullandırılmasına ilişkin esaslar
MADDE 6 – (1) Yılan balığı avcılığına ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:
a) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hak-
kında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20)’e göre yılan balığı avcılığı için Bakanlık il/ilçe müdürlü-
ğünden “İzin Belgesi” almış olan balıkçı gemileri tarafından yılan balığı avcılığı yapılır.

b) Yılan balığı ihracatı için başvuruda bulunacak firmalar, Ticari Amaçlı Su Ürünleri
Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe göre yasak dönem başlamadan önce bulundukları
yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunarak tesislerinde bulunan yılan balıkla-
rının kayıt altına alınmasını sağlar.

27 Mart 2021 – Sayı : 31436                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



c) Stok tespiti yaptırılan yılan balıkları, Bakanlık il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan
kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. 

(2) Nakil belgesi düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:
a) Avlanılan yılan balıkları için, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi

Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20) kapsamında, avlandığı yerdeki il/ilçe müdürlüklerince
yerinde kontrol yapılarak SUBİS üzerinden nakil belgesi düzenlenir. 

b) Düzenlenen nakil belgeleri üzerine “Kaydedilmiştir” notu düşülür, onaylanır ve mü-
hürlenir.

(3) Satış bildirimi düzenlemesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:
a) Yılan balığı ihracatı yapmak isteyen firmalar tarafından, daha önce kendilerine ve-

rilmiş olan kullanıcı adı ve şifreler kullanılarak, satın almış oldukları ürünler için SUBİS’te
satış bildirimi düzenlenir. 

b) SUBİS’te kaydı olmayan firmalar için önce il müdürlüklerince kayıt işlemi yapılır. 
c) Her bir nakil belgesindeki yılan balıkları için ayrı bir satış bildirimi düzenlenir.
(4) Av sertifikası düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:
a) İhracatı gerçekleştirecek olan firma, satış bildirimi girişini de tamamladıktan sonra

düzenlenen nakil belgesi ile birlikte yetkilendirilmiş il müdürlüğüne av sertifikası düzenlenmesi
için başvuruda bulunur.

b) İhracatı talep edilen miktar esas alınarak yetkilendirilmiş il müdürlüğünce SUBİS
üzerinden av sertifikası düzenlenir. 

(5) CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur: 
a) Yılan balığı ihracatı 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ
(Dış Ticaret:2011/1)’deki gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre yapılır. Bu GTİP’ler dı-
şındaki müracaatlar kabul edilmez.

b)Yılan balığı ihracatı yapacak olanlar, CITES belgesi talebi için https://citesbasvuru.ta-
rimorman.gov.tr/ internet adresinden Bakanlığa başvuru yapar.

c) Başvuruyu tamamlayanlar Ek-1’deki dilekçe ve ekleri ile birlikte Genel Müdürlüğe
müracaat ederek, düzenlenmiş olan av sertifikasında belirtilen yılan balığı miktarına uygun
olarak CITES belgesi düzenlenmesi talebinde bulunur. 

ç) Yılan balığını canlı olarak ihraç etmek isteyenlerin Genel Müdürlüğe müracaat es-
nasında sundukları nakil belgelerinin onay tarihi ile müracaat tarihi arasında en fazla on beş
gün olabilir.

d) Talep edilmesi halinde birden fazla av sertifikası için tek bir CITES belgesi düzen-
lenebilir. 

e) Düzenlenmiş olan av sertifikası yalnızca bir CITES Belgesinde kullanılabilir.
f) Yıllık ihracat kota miktarı dolduğunda CITES Belgesi düzenlenmez.
g) CITES Belgeleri başvuru sırasına göre düzenlenir ve kota takibi buna göre yapılır.
ğ) Yıllık kota dolduğunda Genel Müdürlükçe duyuru yapılır.
İdari yaptırımlar
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı

Kanunun 36 ncı maddesi gereğince işlem yapılır.
Yetki
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılacak durumların çözüme

kavuşturulması ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/9)

Amaç ve kapsam

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

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/12) ile

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8301.40.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında ka-

yıtlı “silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”,

8301.40.19.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “soğuk hava deposuna mah-

sus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.19

gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik,

tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.60.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında ka-

yıtlı “kapı kilidi silindirleri (barel)” ve 8301.60.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu al-

tında kayıtlı “yalnız kapı kilitleri için kilit kasası” ürünlerine yönelik olarak başlatılan ve Ticaret

Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının

tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

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

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

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

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

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

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

d) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalk-

ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-

lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-

poru Ek’te yer almaktadır. 
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(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ve Ticaret Bakanının onayı ile 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30) ile yürürlükte

olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda

gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi

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

kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder-

ler. 

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede

yer alan tablodaki eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler

bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde

önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/11)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. ta-

rafından yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik
pozisyonunda yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)”na yönelik bir damping soruşturması açılması
ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) EBYS: Elektronik belge yönetim sistemini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu, 
d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
f) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün, 1804.00.00.00.00 GTİP’i altında sınıflan-

dırılan “kakao yağı (katı ve sıvı)”dır.
(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak

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

desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Altın-
marka Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uya-
rınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin
ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Normal değerin tespitinde, soruşturma konusu ülkeden üçüncü bir ül-

keye 2020 yılında yapılacak bir ihracat için alınan fiyat teklifi kullanılmıştır. Söz konusu de-
ğerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespiti için TÜİK verileri kullanılarak, soruşturma konusu ürünün
Malezya’dan ithalatında oluşan 2020 yılı Ekim ayı ortalama ihraç fiyatları dikkate alınmıştır.
Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri düşülerek anılan değerin fabrika
çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir. 
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(3) Normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir
ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup hesaplanan damping marjının Yönet-
meliğin 28 inci maddesinde yer alan ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Maddi zarar/maddi zarar tehdidi ve nedensellik iddiası
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde maddi zarar/maddi zarar

tehdidi iddiası incelenmiştir.
(2) Malezya menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının 2018-2020 döneminde hem

mutlak olarak hem de genel ithalat içerisindeki payının artış gösterdiği ve Türkiye iç piyasa-
sındaki pazar payının da incelenen yıllarda arttığı tespit edilmiştir. 

(3) 2020 yılı için soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın yerli üretim dalının
fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı belirlenmiştir. 

(4) Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kul-
lanılarak yapılan değerlendirmede; yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretim mikta-
rının 2020 yılında 2018 yılına göre azaldığı; 2019 ve 2020 yıllarında yurtiçi satış miktar ve
değerinin 2018 yılı yurtiçi miktar ve değerinin altında kaldığı tespit edilmiştir. 2018-2020 dö-
neminde yerli üretim dalının birim kârlılığının negatif olarak gerçekleştiği, stoklarında artış
yaşandığı, ürün nakit akışı ve kapasite kullanım oranı gibi bazı ekonomik göstergelerinde bo-
zulmalar olduğu kaydedilmiştir.

(5) Soruşturma konusu ülkenin üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından so-
ruşturma konusu ürün bağlamında küresel pazarda ön sıralarda yer aldığı görülmüştür. 

(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alı-
narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının
ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.

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

yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değer-
lendirme Kurulunun kararı ile Malezya menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak Yönet-
meliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

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

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

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

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

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 10 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür. 
Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 75 00

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                  27 Mart 2021 – Sayı : 31436



(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına
cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.

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

cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın EBYS e-posta adresine ve posta adresine gönderir.
EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar

hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

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

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

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

Süreler
MADDE 11 – (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

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

(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili ta-
raflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 9 uncu maddenin bi-
rinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-
nabilir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

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

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

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 13 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince

geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/14)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29) ile
Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı 8302.10 gümrük
tarife pozisyonunda tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç;
8302.10.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olan-
lar hariç)”, 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “sabit askılıklar,
şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyo-
nunda tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk
amortisörleri hariç)” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neti-
cesinde alınan kararların yürürlüğe konulmasıdır.

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

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
b) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu, 
ç) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,
d) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
e) Makedonya: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni,
f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Yürürlükteki dampinge karşı önlem
MADDE 4 – (1) 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) çerçevesinde 8302.10
gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç;
8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”,
8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları,
dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “di-
ğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri ha-
riç)” ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

(2) Soruşturmanın açılışı sonrasında 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozis-
yonu altında sınıflandırılan eşya, 30/12/2020 tarihli ve 3345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla
yürürlüğe konulan TGTC’de değişikliğe uğramış olup 8302.42.00.00.11 GTİP altında “koltuk
amortisörleri” ve 8302.42.00.00.19 GTİP altında “diğerleri” şeklinde düzenlenmiştir.
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Karar
MADDE 5 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Güney Kore’de ve Makedonya’da

yerleşik firmaların, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı
nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, ÇHC
menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz
kıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

(2) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruş-
turma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(3) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul tara-
fından alınan karar ile Güney Kore ve Makedonya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan so-
ruşturma konusu eşya ithalatının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2016/53) uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi
olmasına karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 6 – (1) Gümrük idareleri, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53)’de GTP/GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hüküm-
leri saklı kalmak kaydıyla, Güney Kore ve Makedonya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan
serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında aşağıda yer alan tabloda belirtilen şekilde
dampinge karşı kesin önlemi uygular.

(2) 7/2/2004 tarihli ve 25366 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Hak-
sız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile son nihai gözden geçirme
soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde İthalatta Hak-
sız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler
bu önlem için de geçerlidir.

(3) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli
olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonu ve eşya tanımıdır.

(4) Önleme tabi eşyanın yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya
tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2633 

—— • —— 
Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2651 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HEMEN KAZAN OYUN BİLETİ (6,10x10,20 cm) SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç 

ve dış piyasadan teknik şartnamesine uygun olarak ve Ofis’imiz iç ve dış piyasa ticari 
şartnameleri ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde, açık teklif usulü ile satın 
alınacaktır. 

MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI NEYE GÖRE ALINACAĞI 
SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 
Hemen Kazan Oyun Bileti 
(Karşılığı nakit olmayan) 

(6,10x10,20 cm) 
20.000.000 adet Teknik Şartname 08.04.2021 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 130,00 TL’DİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. 
Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için 130,00 TL ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 
iade edilecektir. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartlarının aynen kabul edildiğini belirten yazılı 
taahhütname, iç piyasadan yapılacak satın almalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan 
yapılacak satın almalara ait ticari şartnamenin 5. Maddelerinde yazılı belgeler ile şartname 
bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı veya bir örneği ile ek şartlarda belirtilen 
belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, yukarıda belirtilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II 
Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. 

Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü (08.04.2021) saat 14.00’de evvela dış 

zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç 
zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden 
yeterlilik araştırması yapılacaktır. 

5- Teklifler, isteklilerin yurt içi veya yurt dışı firması olması durumuna göre, ihaleye esas 
İç Piyasadan Yapılacak Satın almalara Ait Ticari Şartname’nin 8. ve Dış Piyasadan Yapılacak 
Satın almalara Ait Ticari Şartname’nin 7.maddelerinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını 
müteakip en az 60 gün, opsiyonlu olacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesi 20.000.000 adet biletin 
tamamı üzerinden yapılacaktır. 
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6- İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Teklif fiyatlarının değerlendirmesi, 20 milyon adet biletin tamamı 

üzerinden yapılacaktır. 

7- Teklifler döviz ($) cinsinden verilecektir. 

8- Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen döviz 

cinsinden ($) verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat 

mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı Kanun ibaresi yerine, ilgili Kanun ve şartname hükümlerini 

yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

10- İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 

 2716/1/1-1 

—— • —— 
By The Dırectorate General Of State Supply Offıce: 

The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign market 

for MPİ through open procedure, in accordance with the provisions of the commercial and 

technical specifications, and additional conditions concerning the tender. 

COMMODITY QUANTITY (pcs.) 
BASIS OF 

PURCHASING 

BIDDING 

DEADLINE 

6,10 x 10,20 cm 

Hemen Kazan Instant 

Lottery Tickets  

(For Non-Cash Games) 

20.000.000 Technical Specification 08.04.2021 

1- THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS 140.-TL 

a) The tenderers can view the tender documents in the 2nd Purchasing Department of the 

Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, 

the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents’ price (130.- TL) to 

any of our Office’s cashiers or our Office’s bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope 

by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer 

after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the 

order, the price of tender documents shall be returned to the tenderers. 
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2- The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 

are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the 

Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial 

Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or 

cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall 

all be put in the outer envelope. 

3- The bids shall reach or be submitted to the 2nd Purchasing Department of our 

Headquarters Office until at 12:00 A.M. on the mentioned date (08.04.2021). Bids submitted after 

this time shall not be taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes. 

4- Outer envelopes of the bids shall be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to 

submit. The inner envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of the bids have no 

deficiency, shall also be opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical 

sufficiency, if necessary. 

5- The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 

are opened in accordance with the article 8 of the Commercial Specification on the Purchases to 

Be Made From Domestic Market and the article 7 of the Commercial Specification on the 

Purchases to Be Made From Abroad concerning this tender depending on whether the tenderer is 

a domestic or a foreign company. The evaluation of the bids shall be made out of the whole 

quantity of 20.000.000 tickets. 

6- The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into 

consideration. The evaluation of the bids shall be made out of the whole quantity of 20 million 

tickets. 

7- Bids shall be given in foreign currency ($). 

8- Tenderers shall submit a bid bond in the same foreign currency ($) with their offer 

valid for at least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by 

themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the 

guarantee be a letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder shall 

submit the letter not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the 

provisions of the relevant law and the specifications…” 

9- This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph 

(g) (exception) of the article 3 of this Law. 

10- The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present 

their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates. 

 2716/2/1-1 
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MARTOPERFARATÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olarak Martoperfaratör Temini 4734 sayılı Kanunun 3/g Maddesi 

Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İKN: 2020/755888 

1-İdarenin  
a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

 Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   67090                      
                                                                    ZONGULDAK  

b) Telefon numarası 
c) Faks numarası 

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

2-İhale konusu işin nev’i   
a) Niteliği, türü ve miktarı : MARTOPERFARATÖR TEMİNİ, 1 kalem (15 Adet)  
b) Teslim yeri : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ambarı. 
c) Teslim tarihi  : Sözleşme tarihinden itibaren 90 gün içinde teslimat 

yapılacaktır. 
3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK                                                             
b) Tarihi ve saati : 21/04/2021 Çarşamba saat 15.00 
c) Dosya no : (2143010) 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ayrı  verilmesi zorunludur. 
Firmalar teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak aşağıdaki 

belgeleri verecektir; 
a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 

tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 
itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen 
akredite kuruluşun yazısı) 

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)   
5 - İhale konusu işe ilişkin istenilen kalemlere kısmi teklif verilemeyecektir. 
6- İstekliler tekliflerini TL, EUR, USD veya GBP olarak verebileceklerdir. 
7 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli 

malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında  % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 
teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur. 

8- İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9- Teklifler 21/04/2021 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

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

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

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
14.1.İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

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

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 2574/1-1 



27 Mart 2021 – Sayı : 31436 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şahinbey İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 
belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

Sıra 
No 

Mah. Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu 
Rayiç 
Bedeli 

Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1 Kurtuluş 101 11 8.507,44 m² 
Konut 

(E: 1.35 Yençok: 24.50) 

750,00 

TL 
6.380.580,00 TL 192.000,00 TL 

2 Kurtuluş 132 14 7.565,19 m² 
Konut 

(E: 1.35 Yençok: 24.50) 
750,00 

TL 
5.673.892,50 TL 171.000,00 TL 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler.  

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 07.04.2021 Çarşamba günü saat 15.00 ‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 07.04.2021 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 
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Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
-C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

-D. TEKLİFLERİN AÇILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI 
İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişilerin, teklif mektupları Encümen Salonunda İhale 

Komisyonu tarafından açılır ve katılımcılar tarafından teklif edilen fiyatlar hazır bulunanların 
huzurlarında açıklanır. Fiyatlar açıklandıktan sonra; 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 40.maddesi (Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli 
en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı 
teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.) hükmü uyarınca ihale sonuçlandırılır. 

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 
tespit edilir.) hükmü uygulanarak ihale sonuçlandırılacaktır.  

İhale zamanında hazır bulunmayan veya vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış 
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 2619/1-1 
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HİDROLİK LABORATUVARI DENEY SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Hidrolik Laboratuvarı Deney Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname 

eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/177251 

1-İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hidrolik Laboratuvarı Deney Sistemi Alımı 1 sistem 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim 

günü 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 02.04.2021 Cuma günü saat 15.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 
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4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler  
4.3.4.1. İstekli firmaya ait ISO 9001:2015 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem 

belgesi 
4.3.4.2. Kalite sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 
belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 
edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 
Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 
sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 
tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 02.04.2021 Cuma günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

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

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanunların hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 2693/1-1 
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FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA  
İHALE İLANI 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait “Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı” 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, 40 (kırk) yıl süreyle 
“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecektir. 

Geçici Teminat Bedeli İhale Şartnamesi ve Tanıtım 
Dokümanı Bedeli Son Teklif Verme Tarihi 

30.000.000.- TL 40.000.- TL 07/07/2021 

1. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 
yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. ihale, pazarlık görüşmesine devam 
edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları 
ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece 
yatırım fonlarından oluşamaz. Ancak yatırım fonlarının hissedarı olduğu tüzel kişiliğe sahip 
şirketler tek başlarına veya Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler. 

3. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının satın alınması ve 
İdare’nin web sitesinden temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması zorunludur. 
Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli 
olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi 
imzalaması gerekmektedir. 

4. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 40.000.-TL’nin İdare’nin 
 T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL, 
 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL, 
 T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL  
hesaplarından birine yatırılması ve “Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı İhale Şartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, 
tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu (veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin) isminin de 
açıkça belirtildiği banka dekontun ibraz edilmesi kaydıyla İdare’nin aşağıdaki adresinden elden 
temin edilebilecektir. İstekli tarafından talep edilmesi halinde, banka dekontunun bir nüshasıyla 
Gizlilik Taahhütnamesinin aslının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar 
posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, İhale 
Şartnamesi ve Tanıtım Dokumanı iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilebilecektir. 

Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenen tutarlar her ne surette olursa 
olsun iade edilmez. 

5. İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat verilmesi 
gerekmektedir. 

6. Tekliflerin, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 
son teklif verme tarihi 07/07/2021 saat 17:00’ye kadar üzerinde “FENERBAHÇE-KALAMIŞ 
YAT LİMANI İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde 
İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih 
ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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7. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır. 

8. Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir. 

9. İhale konusu Fenerbahçe Kalamış Yat Limanının yabancı uyruklu gerçek kişiler ile 
yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve 
Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. 
Bu kişiler, işletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve 
ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

10. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 
11. İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. Aşağıda verilen 

iletişim kanallarından bilgi temin edilebilir. 
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07 
www.oib.gov.tr 
 2746/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İletişim Araştırma Geliştirme ve Yardım Vakfı, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

23.10.2020 tarihinde kesinleşen 11.09.2020 tarihli ve E:2019/177, K:2020/427 sayılı kararına 
istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 2652/1-1 

—— • —— 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
17 Mart 2021 tarih ve 31426 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ilanımıza ait 
kadro sayıları ve açıklaması (ilan şartları) ilan niteliği revize edilerek aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur. 

FAKÜLTE BÖLÜM/PROGRAM UNVAN 
KADRO 
SAYISI 

(TOPLAM) 
AÇIKLAMA 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ 

DR. 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
 

DOÇENT 
 

PROFESÖR 

7 

Doktorasını, Makina Mühendisliği alanında veya ilgili/ 
benzeri anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında 
(Konstrüksiyon ve İmalat, Enerji, Termodinamik, Makine 
Teorisi ve Dinamiği vb.) almış olmak. 
 
Doçentliğini, Makina Mühendisliği alanında veya 
ilgili/benzeri anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında 
(Konstrüksiyon ve İmalat, Enerji, Termodinamik, Makine 
Teorisi ve Dinamiği vb.) almış olmak. 

 2747/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2765/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 
Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne 

şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde 
yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlan Başlama Tarihi : 27.03.2021  
İlan Bitiş Tarihi : 10.04.2021 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Protetik Diş 

Tedavisi 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve Protetik 

Diş Tedavisi alanında uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

ECZACILIK 

FAKÜLTESİ 

Temel 

Eczacılık 

Bilimleri 

Analitik Kimya 

Analitik Kimya veya Kimya alanında Doçentlik 

unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak. 

Doç.Dr. 1 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
 

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği 

alanlarından birinde doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
 

Biyoloji, Biyoteknoloji veya Biyomedikal Mühendisliği 

alanlarından birinde doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI 
* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu 
* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri 
* Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
* Fotoğraf (2 Adet) 
* Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri 
* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı) 
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD 

olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak) 
* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge ( Eğitim dili İngilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa) 
* Akademik Personel Aydınlatma Metni 
* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 
* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu 
 2673/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1382853, 697646 (604231) ve 697632 (604216) YİBF 

nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki 

hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Bolu Elit Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne idari 

para cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca 

16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Makam Oluru ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunun ortağı olmaması talimatlandırılan Ece ÜNVER GÖKÇEK’in (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26856, Oda Sicil No: 39312) Bolu Valiliği (Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü) tarafından 697646 (604231) ve 697632 (604216) YİBF nolu yapılardaki 

aykırılıklardan sehven sorumlu tutulmuş olması sebebiyle, Ece ÜNVER GÖKÇEK hakkında 

16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Makam Oluru ile tesis edilen üç yıl süre ile herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almamasına ve başka bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamasına ilişkin işlemin iptal edilmesi; Bakanlık 

Makamının 22.03.2021 tarihli ve 591651 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 2584/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 736466-894151-965668 (Yapı Tektir), 697646 

(604231) ve 697632 (604216) YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Bolu Elit 

Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne idari para cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. 

maddesinin 8. fıkrası uyarınca 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Makam Oluru ile üç yıl süre ile 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması talimatlandırılan Abdullah Zeki 

HAYDAROĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18081, Oda Sicil No: 7144) 

Bolu Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından 697646(604231) ve 697632(604216) 

YİBF nolu yapılardaki aykırılıklardan sehven sorumlu tutulmuş olması sebebiyle, Abdullah Zeki 

HAYDAROĞLU hakkında 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Makam Oluru ile tesis edilen üç yıl 

süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almamasına ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamasına ilişkin işlemin iptal 

edilmesi; Bakanlık Makamının 22.03.2021 tarihli ve 591668 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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MUFG Bank Turkey A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

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

2021/175, 176, 177)

YÖNETMELİKLER
–– Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok

Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES

Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/11)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14)

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/03/2021 Tarihli ve 9479

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2021 Tarihli ve 125 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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