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YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinin

görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkila-

tında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan per-

sonelden 5 inci maddede sayılan unvanlara atanacakları kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanuna, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesine ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına

Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan

hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha alt düzeydeki görevleri,

b) Alt grup: Hizmet grupları içerisinde aynı düzeyde yer alan unvanlardan teşekkül

eden grubu,

c) Aynı birim: Bir hizmet biriminin merkez ve taşra teşkilatını,

ç) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

d) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

e) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Bakanlık hizmet birimleri

ile defterdarlık birimlerini,

f) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı

yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı dü-

zey görevlerin yer aldığı grupları,
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h) Hizmet süresi: Aylıksız izin süreleri hariç muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil

olmak üzere 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ı) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden en az ortaöğretim

düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara atanacaklar için yapılan

yazılı ve sözlü sınavı,

i) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan

hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,

j) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve unvanlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları

ve unvanlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, kütüphane müdürü, personel müdürü, maliye kursu müdürü, bilgi iş-

lem merkezi müdürü, muhakemat müdürü, muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdü-

rü,

2) Personel müdür yardımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı, muhakemat müdür yar-

dımcısı, saymanlık müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi,

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, 

2) Raportör,

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu; 

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral

memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför,

e) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi unvanlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, mütercim, Hazine avukatı,

çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, biyolog, programcı, tekniker, sağlık teknikeri, tek-

nisyen, haberleşme teknisyeni, çocuk eğitimcisi, hemşire, laborant, sağlık memuru.
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Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara görevde yükselme suretiyle

atanacaklarda aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartla-

rına sahip olmak.

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak

üzere Bakanlıkta en az bir yıl çalışmış bulunmak.

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara görevde yükselme suretiyle

atanacaklarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube müdürü ve kütüphane müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Personel müdür yardımcısı, muhakemat müdür yardımcısı, saymanlık müdür yar-

dımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı, uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, defterdarlık uz-

manı, şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, çözümleyici, mühendis, mimar, matematikçi, ista-

tistikçi, mütercim veya ekonomist unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış ol-

mak şartıyla toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu

olmak,

b) Personel müdürü ve maliye kursu müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Personel müdür yardımcısı, muhakemat müdür yardımcısı, saymanlık müdür yar-

dımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı, uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, defterdarlık uz-

manı, şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, çözümleyici, mühendis, mimar, matematikçi, ista-

tistikçi, mütercim veya ekonomist unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış ol-

mak şartıyla toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu

olmak,

c) Bilgi işlem merkezi müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya matematikçi unvanlarında ayrı ayrı veya

birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak ve dört

yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini

belgelemek,

ç) Muhakemat müdürü unvanına atanabilmek için;

1) Müşavir Hazine avukatı veya Hazine avukatı unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en

az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı

Hazine avukatlığı unvanında olmak üzere hâkim, savcı veya kamuda avukat unvanlarında ayrı

ayrı veya birlikte en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

d) Muhasebe müdürü, saymanlık müdürü ve malmüdürü unvanına atanabilmek için;

1) Personel müdür yardımcısı, muhakemat müdür yardımcısı, saymanlık müdür yar-

dımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı, uzman, eğitim uzmanı veya defterdarlık uzmanı un-

vanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az sekiz yıl

hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
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2) Muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip olmak,

e) Personel müdür yardımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı ve saymanlık müdür yar-

dımcısı unvanına atanabilmek için;

1) Defterdarlık uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, çözümleyici, mühendis,

mimar, matematikçi, istatistikçi, mütercim, ekonomist, ayniyat saymanı, memur, bilgisayar iş-

letmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine

sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi veya şoför unvanlarında ayrı ayrı veya bir-

likte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık

yükseköğrenim mezunu olmak,

f) Muhakemat müdür yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) Müşavir Hazine avukatı veya Hazine avukatı unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en

az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak veya en az iki yılı

Hazine avukatlığı unvanında olmak üzere hâkim, savcı veya kamuda avukat unvanlarında ayrı

ayrı veya birlikte en az altı yıl hizmeti bulunmak,

g) Şef ve raportör unvanına atanabilmek için;

1) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral

memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför,

programcı, tekniker, teknisyen veya haberleşme teknisyeni unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte

en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak ve en az iki yıllık

yükseköğrenim mezunu olmak,

ğ) Koruma ve güvenlik şefi unvanına atanabilmek için;

1) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az altı yıl hizmeti bulunmak ve en az

iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartları taşımak,

h) Uzman, araştırmacı ve eğitim uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) Şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, çözümleyici, ayniyat saymanı, memur, bilgi-

sayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru,

Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi veya şoför unvanlarında ayrı ayrı

veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak ve

dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 

ı) Sivil savunma uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) Şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama

ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı,

koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, tekniker, teknisyen veya haberleşme teknisyeni unvanla-

rında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti

bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

i) Çözümleyici unvanına atanabilmek için;
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1) İstatistikçi, matematikçi veya programcı unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az

iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az dört yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yüksek-

öğrenim mezunu olmak, 

2) Görevde yükselme sınavına başvuru tarihinin son günü itibarıyla son beş yıl içeri-

sinde YDS/e-YDS’den en az elli puan almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve ulus-

lararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini

belgelemek,

j) Ayniyat saymanı unvanına atanabilmek için;

1) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral

memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi veya şoför

unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl

hizmeti bulunmak ve en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

k) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral

memuru, ambar memuru ve Hazine sayman yardımcısı unvanına atanabilmek için;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı veya bahçıvan un-

vanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl

hizmeti bulunmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

l) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı veya bahçıvan un-

vanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak ve en az lise veya dengi okul

mezunu olmak, 

2) Askerliğini yapmış olmak (erkekler için),

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak,

4) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hiz-

metlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen

sağlık şartlarını taşımak,

m) Şoför unvanına atanabilmek için;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı veya bahçıvan un-

vanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak ve en az lise veya dengi okul

mezunu olmak,

2) (C) veya (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara unvan değişikliği suretiyle

atanacaklarda aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartla-

rına sahip olmak.

b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak. 

(2) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla

ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
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Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara unvan değişikliği suretiyle

atanacaklarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi ve ekonomist unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Mütercim unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının filoloji, mütercim-tercümanlık veya

ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde YDS/e-YDS’den en az doksan puan

almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye

sahip olmak,

c) Hazine avukatı unvanına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

ç) Çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist ve biyolog unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Programcı unvanına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk

bölümlerden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup Millî Eğitim Bakan-

lığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

e) Tekniker ve sağlık teknikeri unvanına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden

mezun olmak,

f) Teknisyen, haberleşme teknisyeni, çocuk eğitimcisi, hemşire, laborant ve sağlık me-

muru unvanına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi mesleki veya teknik okulların ilgili bölümlerinden mezun ol-

mak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavı ile Atamaya İlişkin Esaslar 

Sınav usul ve esasları

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yazılı ve sözlü ol-

mak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Sınava katılacak adayların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları ilanda belirtilen son

başvuru tarihi itibarıyla taşımaları gerekir.

(3) Sınav sonuçları, yalnızca sınavı açan hizmet birimi ve sınav açılan unvan için ge-

çerlidir.

(4) Sınav sonuçları, aynı birim ve aynı düzey görev için altı aylık süreyi aşmamak üzere

yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
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Sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 11 – (1) Sınav duyurusunda; atama yapılacak kadro unvanı ve birimi, boş

kadro sayısı ile yeri, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, başvuru şekli, son başvuru tarihi, sı-

navın hangi usulde yapılacağı ve sınava katılma şartlarına yer verilir. 

(2) Sınav duyurusu, Genel Müdürlükçe veya sınavı düzenleyen hizmet birimince yapılır. 

(3) Sınav duyurusu, yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde

merkez ve taşra birimlerine gönderilir. Duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca

birine başvurulabilir.

(4) Sınav başvuruları, ilanda belirtilen şekilde elektronik ortamda yapılır. Son müracaat

tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki süre on günden az olamaz. 

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür.

(6) Aday memur statüsünde bulunanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli

sınava başvuruda bulunamazlar.

(7) Sınav başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alın-

mazlar. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez. 

Yazılı sınav 

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe veya Genel Mü-

dürlüğün uygun görüşü alınarak hizmet birimince yapılır ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptı-

rılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak unvanın niteliğine

ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı

veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması halinde, itiraza ilişkin iş ve işlemler

dâhil sınava ilişkin usul ve esaslar protokol ile belirlenir.

Yazılı sınav sonuçları ve duyurulması

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonuç-

ları, sınavı düzenleyen hizmet birimince Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanmak sure-

tiyle duyurulur.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınavı düzenleyen hizmet birimince yapılır.

(2) Sözlü sınava ilişkin duyuru, sınavın yapılacağı tarihten en az on gün önce yazılı sı-

navı düzenleyen hizmet birimince Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca ilgililere

tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(3) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro

sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar

da sözlü sınava çağırılır.

(4) Sözlü sınavda aday sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(5) Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlen-

dirme yapar ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik

ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda en az yetmiş puan

alanlar başarılı sayılır.

Başarı puanı

MADDE 15 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması

esas alınarak oluşturulur. 

(2) Sınav kurulu, adayları en yüksek başarı puanından başlamak üzere başarı sırasına

göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl olarak belirler, sınav ilanında yer ve-

rilmesi halinde ilan edilen sayı kadar adayı da yedek olarak belirleyebilir. Sınav sonuçları, Ba-

kanlık resmî internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur, ayrıca ilgilisine tebliğ edilmek

üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak sıralamaya giremeyen adaylar için mük-

tesep hak teşkil etmez.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlar sırasında aşağıdaki du-

rumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

a) Kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına

belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların

sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında gerekli yasal

işlem yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuç-

larına yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, listelerin duyurulduğu tarihi takip eden en geç yedi

gün içinde sınavı düzenleyen hizmet birimine yapılır.
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(2) İtiraz, sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip

eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dik-

kate alınmaz.

(3) Yapılan yazılı sınavlarda sınav kurulunca hatalı soru tespit edilmesi veya yargı kararı

uyarınca soruların iptal edilmesi halinde, iptal edilen sorular sınava katılan tüm adaylar tara-

fından doğru cevaplandırılmış sayılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınavda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük

dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri sınavı düzenleyen hizmet birimince dava

açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar,

dava konusu sınav belgeleri ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

Göreve hazırlama eğitimi

MADDE 19 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı

alt bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin yapılan sınavda başarılı olanlar, iki haftalık süreyi geç-

memek üzere göreve hazırlama eğitimine tabi tutulabilir.

(2) Bu madde kapsamında düzenlenecek eğitim programlarında uzaktan eğitim yön-

temlerinden yararlanılabilir.

Atama esasları

MADDE 20 – (1) Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre en geç üç ay

içerisinde yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Sınavı

kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edi-

linceye kadar atamaları yapılmaz. 

(3) Atamaları yapılanlardan süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının ip-

talini isteyenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin atanma

hakları sona erer. 

(4) İkinci ve üçüncü fıkra uyarınca atamaları iptal edilenler hiçbir hak talep edemez.

(5) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya

pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava

ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenmiş olması kaydıyla ye-

dekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(6) Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgililerine teb-

liğ edilmesi zorunludur. 
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(7) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlardan, 5 inci maddenin birinci fıkrasının

(a) bendinin (1) veya (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara ataması yapılanlardan gö-

reve başladıktan sonra sarfınazar edenler, daha önce görev yaptığı unvan ve hizmet alanına

ilgili birimin uygun görmesi halinde atanabilir. Bu hizmet alanının dolu olması halinde aynı il

ve hizmet bölgesi içinde yer alan diğer hizmet alanlarından birine, boş hizmet alanı bulunma-

ması halinde ise aynı hizmet bölgesinde boş bulunan başka bir hizmet alanına atanabilir. 

(8) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde

sayılan unvanlara ataması yapılanlardan, göreve başladıktan sonra sarfınazar edenlerin söz ko-

nusu unvanlara tekrar atamaları yedinci fıkrada belirtilen usule göre yapılabilir.

(9) Yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin yönetmelik hükümlerine tabi olmayan Ba-

kanlık personelinden sınav sonucu ataması yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları

içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadır. Bu sürenin hesabında, izinli sürelerden yal-

nızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum

içi nakilleri, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri ve ilgili birimin uygun

görmesi halinde mümkündür. Ancak bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana

tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı yer olması kaydıyla müm-

kündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları yerde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadır.

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen personelden sınava başvuru tarihinden sonra mazeret

halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla iki yıllık süreyi

tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilir. Mazeret halleriyle ilgili olarak, Bakanlık

personelinin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 21 – (1) Sınav kurulu, Bakanlık Makamı onayı ile birim amiri veya yardımcısı

başkanlığında, üyelerden biri Genel Müdürlükten olmak üzere başkan dâhil en az beş asıl ve

iki yedek üyeden oluşur. Gerekmesi halinde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim

hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulu başkan ve üyelerinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına

eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit

edilmesi halinde, sınav kurulu üyeliği sona erdirilir ve yerine yedek üye veya üyeler görevlen-

dirilir.

(4) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Kararlarda çe-

kimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek

zorundadır.

(5) Sınav kurulu; sınav sorularının hazırlanması, sınavların yapılması veya yaptırılması,

başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması

ve sınavla ilgili diğer işlemleri yürütmekle görevlidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bakanlıkça Yapılacak Atamalara İlişkin Usul ve Esaslar 

Hizmet grupları ve unvanlar arası geçişler 

MADDE 22 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı

alt bendinde sayılanlar aynı alt grup içinde aynı birimdeki unvanlara bu Yönetmelikte belirtilen

diğer şartları taşımak kaydıyla sınavsız atanabilir. 

(2) Uzman ve eğitim uzmanı unvanlarında bulunanlar, 5 inci maddenin birinci fıkrasının

(a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan aynı birimdeki müdür yardımcılığına kadro ve

hizmet ihtiyacı çerçevesinde sınavsız atanabilir.

(3) Hizmet gruplarındaki personel, istekleri halinde daha önce bulundukları unvanlara

veya aynı birim ve hizmet grubundaki daha alt gruplara ait unvanlara sınavsız atanabilir. Bu

Yönetmelikte unvanları sayılan personelden istekleri üzerine önceki unvanına ya da daha alt

unvana atananların, daha önce bulundukları aynı unvana atamaları idarenin uygun görmesi ha-

linde mümkündür.

(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan

unvanlar arasındaki geçişler, kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde bu Yönetmelikte belirtilen

diğer şartları taşımak kaydıyla sınavsız yapılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, sınav

şartı aranmaksızın 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen öğrenimle ihraz

edilen unvanlara atanabilir.

Zorunlu unvan değişimi

MADDE 23 – (1) Adli veya idari soruşturma ya da teftiş veya denetim sonucunda dü-

zenlenen raporlara istinaden veya sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar, bi-

rim farkı gözetilmeksizin daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık derecesi ile atanabilir. 

(2) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin

18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını kaybeden koruma ve güvenlik görevlileri, önceki

unvanlarına veya diğer şartları taşımak kaydıyla aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer

unvanlara atanır. Bu şartları yeniden kazananların eski unvanlarına atanmaları mümkündür.

(3) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu veya ilgili diğer mev-

zuat hükümlerine göre sürücü belgesi iptal edilen veya iki aydan fazla süreyle geçici olarak

veya tedbiren alınan şoförler, önceki unvanlarına veya diğer şartları taşımak kaydıyla aynı dü-

zeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara atanır.

Çalışma şartı

MADDE 24 – (1) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-

rürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında

Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar sonucunda (B) grubu kadrolara atananlar, 24/5/1983

tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında atananlar, diğer kamu kurum ve

kuruluşlarından naklen atananlar ile görevden çekilen personelden yeniden göreve atananlar;

atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadır. Bu

sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sa-

yılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. 

22 Mayıs 2021 – Sayı : 31488                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



(2) (B) grubu kadrolar için yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihin-

den, 2828 sayılı Kanun kapsamında atananlar için ise atama teklif tarihinden sonra mazeret

halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla bu süreyi ta-

mamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilir. Mazeret halleriyle ilgili olarak, Bakanlık

personelinin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır.

Naklen atamalar

MADDE 25 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Bakanlık kadro

unvanları arasında bulunmak kaydıyla; aynı unvanlı kadrolara veya aynı düzeyde ya da daha

alt düzeydeki diğer unvanlı kadrolara hizmet ihtiyacı çerçevesinde Bakanlık iznine istinaden

aşağıdaki şartları taşımaları halinde naklen atanabilir. Ancak kütüphane müdürü, personel mü-

dürü, maliye kursu müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü, muhakemat müdürü, muhasebe mü-

dürü, saymanlık müdürü, malmüdürü ile bunların yardımcı kadrolarına kurumlararası naklen

atama yapılamaz. Şube müdürü unvanına naklen atanacakların ise kurumlarında görevde yük-

selme sınavı sonucunda söz konusu unvana atanmış olması şarttır.

a) Adli veya idari ceza almamış olmak,

b) Atanılacak kadro için aranan toplam hizmet süresi, yabancı dil, ehliyet gibi belgeler

ile diğer şartlara sahip olmak,

c) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve yardımcı hizmetler grubunda görev yapanlar

hariç diğerleri için yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Koruma ve güvenlik görevlisi için otuzbeş, diğerleri için elli yaşını geçmemiş olmak. 

(2) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personel, 5 inci maddenin

birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç (görevde

yükselme sınavı sonucunda şube müdürü unvanına atananlar dışında), aynı unvanlı kadrolara

veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlı kadrolara, adli veya idari ceza al-

mamış olmak ve söz konusu unvanlar için aranılan toplam hizmet süresi, öğrenim ile diğer

belge ve şartlara sahip olmak kaydıyla hizmet ihtiyacı çerçevesinde naklen atanabilir.

(3) Avukatlık ruhsatına sahip olanlardan; hakim veya savcı olarak görev yapanlar ve

kamu kurum ve kuruluşlarında avukat kadrosunda en az iki yıl görev yapanlar, avukatlık ruh-

satına sahip olmayanlardan hukuk fakültesi mezunu olup hakim veya savcı olarak en az dört

yıl görev yapanlar ile daha önce Hazine avukatı olarak görev yapmış olanlardan adaylığı kal-

dırılanlar sınava tabi tutulmaksızın kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde Hazine avukatlığına

naklen atanabilir. 

(4) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapmakta iken başka kurumlara naklen ata-

nanlar, adli veya idari bir ceza almamış olmak şartıyla kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde

Bakanlıkta görev yaptığı unvanlara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara

naklen atanabilir.

(5) İstifaen görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların Dev-

let memuru olma koşullarını kaybetmemiş bulunmaları kaydıyla, kadro ve hizmet ihtiyacı çer-

çevesinde Bakanlık iznine istinaden açıktan atama prosedürü çerçevesinde Bakanlıkta görev

yaptıkları unvanlara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara yeniden atan-

maları mümkündür.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Defterdar yardımcılığına atama

MADDE 26 – (1) Defterdar yardımcısı unvanına atanabilmek için aşağıdaki şartlar

aranır:

a) Bakanlık teşkilatında şube müdürü, kütüphane müdürü, personel müdürü, maliye

kursu müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü, muhakemat müdürü, muhasebe müdürü, saymanlık

müdürü, malmüdürü unvanında en az iki yıl veya defterdarlık uzmanı unvanında en az sekiz

yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az on yıl hizmeti bulunmak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

Kazanılmış haklar

MADDE 27 – (1) Bakanlık teşkilatında bu Yönetmelikte sayılan unvanlara asaleten

atanarak görev yapmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Engellilerin sınavı

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilişkin şartları taşıyan ve atanı-

lacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavları esnasında gerekli tedbirler

alınır veya alınması sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ve

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Ge-

nel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 30 – (1) 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye

Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği ile 8/3/2018

tarihli ve 30354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan yönetmelikler uyarınca yürürlüğe konulan;

yönerge, genelge ve genel yazıların bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanma-

sına devam olunur.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve iki veya üç yıllık

yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşımaları halinde 7 nci maddenin uygulanması

bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA 
HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2019 tarihli ve 30826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-
vunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesi
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer

alan kurumlarda görev yapan subay, astsubay, devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er,
askerî öğrenci, aday öğrenci, kursiyer ile yükümlülere (yedek subay/astsubay adayı, erbaş/er)
yönelik olarak yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ilke, amaç, ça-
lışma esasları ile rehberlik ve danışma merkezlerinin/rehberlik birimlerinin kuruluş ve işleyişine
ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik” ibare-

sinden sonra gelmek üzere “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci
maddesine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı), (i) ve (k)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Rehberlik ve danışma merkezi: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer
alan kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verildiği birimleri,

i) Rehberlik ve danışma merkezi bilgi işlem (otomasyon) programı: Rehberlik ve psi-
kolojik danışma hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma
faaliyetlerine esas verilerin oluşturulması, düzenlenmesi ve raporlanması işlevlerini yerine ge-
tiren programı,”

“k) Yerleşke komutanı: Rektörlüğe bağlı bir veya birden fazla birimin olduğu yerleşkede
bulunan harp okulu/meslek yüksekokulu komutanını,”

“l) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Rehberlik ve danışma merkezleri ile rehberlik birimlerinde verilen

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır:
a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri acil müdahale ile tıbbi tanı ve tıbbi tedavi

hizmetlerini kapsamaz.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinden yararlanmada gönüllülük esastır. Ancak

psikiyatri uzmanı tarafından tanı konulduğu veya tedavi sürecinde olduğu amirine/komutanına
veya rehberlik ve danışma merkezine/rehberlik birimine bildirilen/tespit edilen personel/askerî
öğrenci görüşme sürecine resen alınır. Bu durumdaki personelin görüşme süreci, psikiyatri uz-
manı tarafından verilecek “Hastalığı bulunmadığını bildirir hekim kanaat raporudur” veya
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“Tanı ve bulgular kısmında yer alan hastalıkların bulunduğunu bildirir hekim kanaat raporudur”
şeklinde karar verilen durum bildirir tek hekim sağlık raporuna ya da birlikten ayrılmasına ka-
dar devam eder.

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda, kişiye özel bilgi-
lerin mahremiyeti ve bilmesi gereken prensibi kişinin kendine veya çevresine zarar verme ola-
sılığının olduğu durumlarda amirine verilmesi gereken bilgiyle sınırlıdır. Danışanla ilgili her-
hangi bir bilginin, kişinin izni alınmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılmaması esastır.

ç) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti; birlik komutanı/karargâh amiri/kurum ami-
ri, danışanın sıralı amirleri, birlik tabipleri ve diğer ilgililerin iş birliği ve eşgüdümü ile yürü-
tülür.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde mesleki etik ve de-
ğerlere uyulması, bilimsellik, önleyici ve koruyucu yaklaşım sergilenmesi, bireysel, kurumsal
ve toplumsal özellikler ile ihtiyaçların gözetilmesi esastır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığında yer alan “Yedek Subay” iba-
resinden sonra gelmek üzere “/Astsubay” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda;

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin yürütülmesi kapsamında, birlik veya kurumun özel-
liğine ve konuş durumuna göre, kurum amirine/birlik komutanına/karargâh amirine, teşkilatında
bu hizmete müteallik bir şube bulunan yerlerde ise şube müdürüne doğrudan bağlı olarak reh-
berlik ve danışma merkezi teşkil edilir.

(2) Rehberlik ve danışma merkezlerinde, o birliğin/kurumun personel sayısına ve özel-
liklerine göre belirlenecek sayıda psikolog/psikolojik danışman, idari işlemleri yürütecek per-
sonel ve ihtiyaç halinde ilave personel görev yapar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu 
MADDE 10 – (1) Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu,

bünyesinde rehberlik ve danışma merkezi bulunan birlik komutanı/karargâh amiri/kurum amiri,
rehberlik ve danışma merkezinde görevli psikolog/psikolojik danışman ve birlik/kurum tabibi
ile o birlik, karargâh ya da kurumdaki ilgili birimlerin birlik komutanı/karargâh amiri/kurum
amirince katılımı uygun görülen temsilci üyelerinden oluşur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ma-
kamlarca” ibaresi “makamlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Rehberlik ve danışma merkezlerinin işleyişini sağlar; Millî Savunma Bakanlığı kad-
ro ve kuruluşunda yer alan kurumlardaki birimler ile koordinasyon kurar.

c) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili düzenlenen toplantı, seminer ve komisyon çalışmalarına
iştirak eder.”

“d) Rehberlik ve danışma merkezlerinin sonuç raporlarını takip ederek, altı aylık ve
yıllık faaliyet sonuç raporlarını hazırlar, Genel Müdürlüğe gönderir.”
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“f) Kendine bağlı rehberlik ve danışma merkezlerinin genel durumunun iyileştirilmesi

ve takibinin yapılması amacıyla belirlenen bir program çerçevesinde yerinde incelemelerde

bulunabilir. Yerinde inceleme faaliyetinde, Yönerge ile belirlenen hususlar değerlendirilir ve

raporlanır. Söz konusu raporlar bilgi maksadıyla Genel Müdürlüğe de gönderilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun görev ve

sorumlulukları 

MADDE 13 – (1) Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu-

nun görev ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Birlik komutanı/karargâh amiri/kurum amirinin başkanlığında, rehberlik ve danışma

merkezi personelinin ve o birlik, karargâh ya da kurumda koordine kurulması gereken ilgili

birim temsilcilerinin katılımıyla, yılda en az iki kez toplanır. 

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında dönem içinde yürütülen faa-

liyetlerin sonuçlarını, bir önceki kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda değerlendirir

ve alınması gereken ilave tedbirleri belirler.

c) Birlik/kurum içerisinde, psikososyal sorun alanlarına ilişkin konularda yapılacak iş-

lemleri ve alınacak tedbirleri belirler. 

(2) Kurul toplantılarının sekretarya işlemleri rehberlik ve danışma merkezi tarafından

yerine getirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Rehberlik ve danışma merkezinde görevli psikolog/psikolojik da-

nışmanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bireyi tanıma ve psikolojik değerlendirme tekniklerini kullanmak suretiyle, bireysel

olarak ya da grup hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verir.

b) Danışanın, sorunlarına ilişkin çözüm yolları hakkında farkındalık kazanması ve mes-

lekî/sosyal hayata uyumunun sağlanması noktasında; ilgili birim ve/veya yetkili kişilerle ko-

ordineli olarak çalışır.

c) Psikolojik danışma sürecindeki personelden tıbbi muayeneye ihtiyacı olduğuna ka-

naat getirdiklerinin amirleri vasıtasıyla sağlık teşkiline sevk edilmesini önerir, gerek gördüğü

takdirde danışanla ilgili görüşlerini bildirir.

ç) Birlik/kurum içerisinde psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı ortam ve koşulların oluş-

turulması kapsamında, birlik komutanı/karargâh amiri/kurum amirine danışmanlık yapar.

d) Bağlısı olduğu ve/veya hizmet verdiği birliğe/kuruma katılan erbaş ve erler ile yedek

subay/astsubay adaylarına içerik ve formatı yönerge ile belirtilen anketi uygular, gerekli gör-

düklerini psikolojik danışma sürecine alır.

e) Görüşmeye çağırdığı ya da birlik tabibi ve/veya sıralı amirleri vasıtasıyla sevk edilen

personelin görüşme sürecinin sonlandırılmasını talep etmesi durumunda; öncelikle ikna yoluyla

personeli görüşme sürecinde tutar, buna rağmen personelin görüşme sürecinin sonlandırılmasını

talep etmesi halinde beyanını danışma notlarına kaydetmek ve tutanak altına almak suretiyle

görüşme sürecini sonlandırır ve ilgili kurum amiri/birlik komutanına derhal bilgi verir. 
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f) Kişisel güvenliğinin tehlikeye girmesi, çatışma doğması, danışan-danışman ilişkisinin
bozulması ve benzeri gerekçelerle görüşme sürecinin sonlanması gerektiğini değerlendirdiği
durumlarda, danışma notlarına sonlandırma gerekçesini kaydetmek şartıyla, tutanak altına ala-
rak görüşme sürecini sonlandırabilir. İlgili kurum amiri/birlik komutanına derhal bilgi verir.

g)  Yönerge ile belirlenen esaslara göre biriminin faaliyet sonuç raporunu hazırlar, ami-
rine sunar ve bağlı bulunduğu şube müdürlüğüne gönderir.

ğ) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, eğitici/bilgilendirici nitelikte
faaliyetler icra eder.

h) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında; alanla ilgili bilimsel geliş-
meleri izler, çeşitli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılır.

ı) Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulunun sekretarya iş-
lemlerini yürütür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Birlik komutanının/karargâh amirinin/kurum amirinin görev ve sorumlulukları 
MADDE 15 – (1) Bünyesinde rehberlik ve danışma merkezi teşkil edilmiş birlik ko-

mutanı/karargâh amiri/kurum amiri; birliğindeki/kurumundaki rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin, bu Yönetmelik ve ilgili yönerge esaslarına göre yürütülmesinden sorumludur. 

(2) Birlik komutanı/karargâh amiri/kurum amirinin sorumlulukları şunlardır: 
a) Psikolojik danışma sürecine dâhil olan personelin durumunu takip eder. 
b) Rehberlik ve danışma merkezinin, birlikteki/kurumdaki ilgili birimlerle iş birliği ve

koordinasyon içinde çalışmasını sağlar. 
c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin birlik/kurum içinde etkin bir şekilde

yürütülmesini sağlamak amacıyla; teknik altyapı, uygun fiziksel ortam, haberleşme ve ulaşım
imkânlarının sürekliliğini sağlar. 

ç) Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kuruluna başkanlık eder,
kurul toplantılarında alınan kararların takibini ve uygulanmasını sağlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Amirler; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şe-

kilde yürütülmesi amacıyla aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:
a) Lider danışmanlığı kapsamında veya sair suretle yapmış olduğu görüşmeler sonu-

cunda; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmasının uygun olacağını de-
ğerlendirdiği maiyetinin, birliğindeki/kurumdaki rehberlik ve danışma merkezine sevkini sağ-
lar. 

b) Maiyetinden rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti alanların durumunu,
psikolog/psikolojik danışman ile iş birliği ve koordinasyon içinde takip eder.

c) Lüzum görülmesi hâlinde, Birlik/Kurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Kurulu toplantılarına katılım sağlar. 

ç) Maiyetini, birlikte/kurumda verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hak-
kında bilgilendirir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve diğer kurum/kuruluşlarda”
ibaresi “Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda” şeklinde değiş-
tirilmiştir.
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Rehberlik ve danışma hizmetlerinin yürütüleceği yerler
MADDE 25 – (1) Rehberlik ve danışma merkezi ile rehberlik birimlerine, faaliyetlerini

yürüteceği, danışan personelin rahatlıkla ulaşabileceği, kendini rahat hissedebileceği ve mah-
remiyetin korunabileceği, fiziki şartları yönerge ile belirtilen uygun bir mekân tahsis edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Rehberlik ve danışma merkezi ile rehberlik birimlerinde görevli

personelin atandıkları kadro görevinde çalıştırılmaları esastır. 
(2) Rehberlik ve danışma merkezi ile rehberlik birimlerinde görevli personele kısa süreli

ek görev verilmesi icap eden hâllerde ve nöbet hizmetlerinde, rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin aksatılmaması ve rol çatışmalarına yol açılmamasına özen gösterilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Rehberlik ve danışma merkezlerinde görevli psikolog/psikolojik

danışman subayların; rehberlik ve danışma merkezinde bulundukları esnada ve/veya psikolojik
danışma süreci esnasında, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yö-
netmelik ile 2/6/1989 tarihli ve 20183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuv-
vetleri Kıyafet Yönetmeliğinde devlet memurları için belirtilen esaslara aykırı olmamak kay-
dıyla sivil kıyafet giymeleri esastır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, birliklerin/kurum-

ların konuş durumu ve/veya kuruluş bağlantıları gözetilerek tüm birliklere/kurumlara/okullara
ulaşması esastır.

(2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin, aslen bağlı bulunulan birliğin/kurumun
bünyesinde faaliyet gösteren rehberlik ve danışma merkezlerinden alınması esastır. Ancak, ko-
nuş durumu itibarıyla, aslen bağlı olduğu birlikten/kurumdan/okuldan hizmet alamayacak du-
rumdaki birlikler/kurumlar/okullar öncelikle aynı garnizonda bulunan en yakın rehberlik ve
danışma merkezlerinden faydalanır.

(3) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin, ikinci fıkrada tanımlanan şekilde kar-
şılanamaması durumunda, ilgili birlik komutanlığı ile mahalli mülki amirin koordinesi sonucu
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından psikolog/psikolojik danışman görevlendirilerek yürü-
tülmesi sağlanabilir. 

(4) Psikolog/psikolojik danışmanın, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetini, hizmeti
alacak birlik ya da kuruma gitmek suretiyle vermesi durumunda; hizmeti alacak birlik ya da
kurumca, görüşmelerin yapılacağı uygun bir mekân tahsis edilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2019 30826
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Sağlık Bakanlığından:
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9
ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 12/5/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/2/2008 26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/7/2008 26945

2- 11/3/2009 27166

3- 31/12/2009 27449 (5. Mükerrer)

4- 10/3/2010 27517

5- 3/8/2010 27661

6- 25/9/2010 27710

7- 6/1/2011 27807

8- 7/4/2011 27898

9- 3/8/2011 28014

10- 28/9/2011 28068

11- 14/2/2012 28204

12- 3/4/2012 28253

13- 27/5/2012 28305

14- 11/7/2013 28704

15- 21/3/2014 28948

16- 3/7/2014 29049

17- 30/1/2015 29252

18- 12/12/2017 30268

19- 1/10/2019 30905

20- 10/10/2019 30914

21- 6/2/2020 31031

22- 12/5/2021 31482
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/19)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/7/2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/19) ile

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8515.39 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “yalnız aksesuarları

hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri” ithalatına 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) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

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

ç) 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. 

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ve Ticaret Bakanının onayı ile 16/9/2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/44) ile yürürlükte
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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 GTP, 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

ederler. 

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

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP 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: 2021/27) 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları
Derneği tarafından yerli üreticiler Zorluteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tanrıverdi Mensucat
Sanayi A.Ş. ve Burkay Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına yapılan ve yerli üreticiler Aydın
Mensucat Döşemelik Kumaş Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hürtekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şir-
keti, Akarca Tekstil Konf. San. Tic. A.Ş. ve Aleran Tekstil İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ta-
rafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5407, 5810, 6005,
6006 ve 6303 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “suni veya sentetik liflerden belirli
mensucat veya tekstil ürünü” ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin ön-
leme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme 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) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
ç) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) GTP:  Gümrük tarife pozisyonunu,
g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
ğ) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ı) 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 5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303 GTP’leri
altında yer alan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü”dür. Soruşturma
kapsamında olan GTİP’ler Ek’te verilmektedir. 

(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette de-
ğildir.
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(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 20 nci maddesi

uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan başvuru sahibi yerli üreticilerin Yönetmeliğin 18 inci

maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları anlaşılmıştır. Bu kap-

samda, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacak-

tır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 11/4/2010 tarihli ve 27549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8) kapsamında ÇHC men-

şeli “suni ve sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” ithalatına yönelik CIF be-

delin %70,44’ü (azami 5 ABD doları/kg) oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe ko-

nulmuştur. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce

yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine açılan NGGS, 24/5/2016 tarihli ve 29721

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2016/18) ile sonuçlandırılmış olup, anılan soruşturma sonucunda dampinge karşı

kesin önlemin aynı oranda uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 24/7/2020

tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/15) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili

ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir

başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı adına iletilen başvurunun incelenmesi ne-

ticesinde, ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin yü-

rürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gel-

mesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mev-

cut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuru-

lunun kararı ile ÇHC menşeli 5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303 GTP’leri altında yer alan ve

GTİP’lerinin tam listesi Ek’te yer alan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil

ürünü”ne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına ka-

rar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçeve-

sinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde
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yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-

tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-

gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa

ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 10 – (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,

12 nci 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, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın 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 erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

(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 “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmî görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-

resine ve aşağıda yer alan EBYS e-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.
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(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 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

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

Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin
birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar, görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı
olarak sunabilir.

İş birliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (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 iş birliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

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

Meri önlemin uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri

önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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—— • ——
DÜZELTME

21/5/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetme-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4001)’in 6 ncı maddesinde seh-
ven “(g)” olarak yer alan ibare “(ğ)” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4438 

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

 
 4439 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4432 

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

 
 4433 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4434 

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

 
 4435 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4436 

—— • —— 
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4431 
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İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4359 

—— • —— 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4362 

—— • —— 
Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4381 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

26.000.000 ADET 1 ML’LİK AŞI ENJEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 26.000.000 adet 1 ml’lik  

aşı enjektörünün Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine ve teslim planına uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik ve ticari şartname ve sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, belirtilen şartname bedelini (140 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU dış zarfta ise 

iç zarfla birlikte ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname, teslim planı ve Ofis tip ticari 

şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 31.05.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünün marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 4468/1-1 
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FABRİKA EKİPMANLARININ SU JETİ İLE TEMİZLENMESİ İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

 
 4368/1-1 

—— • —— 
ÇİĞLİ-HALKAPINAR ARASI DENİZ YOLU POZ ÖNÜ HAZIRLAMA VE POZ 

ARKASI TAMAMLAMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2021/271502 
1. İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

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

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 830 49 31 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi   : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı: 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 
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4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 01.06.2021 tarihi Salı Günü Saat 
14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

tabi değildir. 
 4309/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
17.05.2021 tarih ve 31484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilanımızın aşağıda 

belirtilen maddesi iptal edilmiştir. 

İlan 
No 

Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Der. 

Kadro 
Ad. 

ALES 
Puanı 

ALES 
Puan 
Türü 

Yabancı 
Dil Puanı 

Açıklama 

290 
Trabzon 

MYO 

Mimarlık ve 
Şehir 

Planlama 

Harita ve 
Kadastro 

Öğr. Gör. 
(Ders 

verecek) 
6 1 Muaf --- Muaf 

Orman mühendisliği 
silvikültür alanında doktora 
yapmış olmak. Bitki 
fizyolojisi ve kuraklık 
konusunda çalışmaları 
olmak. 

 TOPLAM 1  

 4475/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile 
işlem tesis edilmiştir. 

- Aydın İli, 20KIV pafta, 6322 ada, 22 parsel - ÖZYİĞİTLER İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi (0009312608014758) - Şirket ortağı Hamit ARTAN - 26.04.2021 tarihli İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, H21C02B3A pafta, 5266 ada, 4 parsel - NURYAPI Gayrimenkul Yatırım 
Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0016311568047003) - Şirket ortağı 
Yurtseven SARIKAYA - 06.05.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, 72 pafta, 406 ada, 21 parsel - Özcan ŞİMŞEK (0016110133470612) - 
06.05.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, H21C07B3A pafta, 6303 ada, 6 parsel - PRAMİT 16 Yapı Müşavirliği 
Hafriyat Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (0016212152761020) - Şirket ortağı Ali 
ÖZLÜTIRAŞ - Şirketin yönetim kurulu üyesi Gülhan ÖZLÜTIRAŞ - 04.05.2021 tarihli İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 
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- Bursa İli, H21C09B3B pafta, 3993 ada, 11 parsel - SATİN Tekstil Konfeksiyon İnşaat 
Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi (0016313462826165) - Şirket ortağı Necati ERKAN - Ortaklık 
nedeniyle CHN MODERN İnşaat Taahhüt Tekstil Otomotiv Gayrimenkul Turizm Maden Gıda 
Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0016313862638430) - 04.05.2021 tarihli İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, 243EE1A pafta, 6247 ada, 13 parsel - ANADOLU Tekstil Turizm İnşaat 
Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0034311228732612) - Şirket ortağı 
Memet ARSLAN - 27.04.2021 tarihli ve 105 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) 
yıl. 

- İstanbul İli, 67 pafta, 680 ada, 13 parsel - ERC Müteahhitlik Yapı Anonim Şirketi 
(0034212576934503) - Şirketin yönetim kurulu üyesi Özkan ERCAN (ERC YAPI) 
(0034112024011638) - 09.03.2021 tarihli ve 49 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) 
yıl. 

- İstanbul İli, F22C21D4B pafta, 706 ada, 16 parsel - Sebahattin YILDIRIM (Sebahattin 
YILDIRIM Sanayi Yapı İnşaat) (0034112851502256) - 22.03.2021 tarihli ve 71 sayılı İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, G22B01A1A pafta, 6563 ada, 20 parsel - İsmail ÜSTÜN (ÜSTÜN YAPI) 
(0034112383568766) - 23.03.2021 tarihli ve 76 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) 
yıl. 

- İstanbul İli, F22C1D1D pafta, 404 ada, 12 parsel - Metin SEVİM (0034111584638766) 
- 19.03.2021 tarihli ve 69 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, G22A05D3D pafta, 6973 ada, 4 parsel - ÖZ SİLANOĞLU Turizm İnşaat 
Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0034311507230466) - Şirket ortağı Selman 
SİLANOĞLU (0034110276888321) - 22.03.2021 tarihli ve 74 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, G22A05D3A pafta, 6916 ada, 21 parsel - TAŞHANE Yapı İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi (0034311388390767) - 23.03.2021 tarihli ve 77 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, 243EE2C pafta, 8088 ada, 11 parsel - Zübeyir UÇAR (UÇAR Mobilya ve 
İnşaat Taahhüt İşleri) (0034112858116212) - 21.04.2021 tarihli ve 99 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, F22D25C3A pafta, 766 ada, 5 parsel - Hüseyin ER (0034111230733638) - 
21.04.2021 tarihli ve 100 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, F22C21D1D pafta, 435 ada, 40 parsel - Yasemin ÖNEÇ AKGÜN (KN 
İNŞAAT) (0034111704598704) - 21.04.2021 tarihli ve 101 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, F22D25D3D pafta, 630 ada, 5 parsel / F22C21D1C pafta, 533 ada, 2 parsel / 
F22D25D4C pafta, 392 ada, 1 parsel / F22D25D4B pafta, 411 ada, 15 parsel - Necdet ÖZGÜREL 
(SAFRAN YAPI İNŞAAT) (0034111512043065) - Ortaklık nedeniyle SAFRAN 78 İnşaat 
Limited Şirketi (0034313755163148) - 22.04.2021 tarihli, 102 sayılı / 27.04.2021 tarihli, 104 
sayılı / 16.04.2021 tarihli, 95 sayılı / 16.04.2021 tarihli, 96 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, G22A05C1C1 pafta, 8520 ada, 7 parsel - Burhan DEMİR (DMR İNŞAAT 
YAPI) (0034112138445648) - 27.04.2021 tarihli ve 106 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı 
ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, F22D25C4B pafta, 72 ada, 13 parsel - Emre İLHAN (0034112931910011) - 
27.04.2021 tarihli ve 107 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2021 – Sayı : 31488 

 

- İstanbul İli, F22D25D2D pafta, 297 ada, 13 parsel - Cantaylan BEKDEMİR (DEHA 
İNŞAAT) (0034113142106010) - Ortaklık nedeniyle DEHA Yap Sat İnşaat Limited Şirketi 
(0034320188954466) - 28.04.2021 tarihli ve 108 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 
(bir) yıl. 

- İstanbul İli, F22D25C1D pafta, 688 ada, 21 parsel - TD ÖZKA İnşaat Organizasyon 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0034311527435421) - Şirket ortağı Taner DOĞAN - 
28.04.2021 tarihli ve 109 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, 237EF2C pafta, 5140 ada, 25 parsel - Ömer KARA (KARA EMLAK 
İNŞAAT) (0034110157960557) - 30.04.2021 tarihli ve 110 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, 246DT4B pafta, 791 ada, 85 parsel - Özcan EROĞLU (EROĞLU İNŞAAT 
GIDA) (0034113373746165) - Ortaklık nedeniyle 55 Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi - 21.04.2021 tarihli ve 98 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, 15533 parsel - Ahmet Hilmi ÖZDEMİR (ÖZDEMİR İNŞAAT) 
(0034110326468457) - 30.04.2021 tarihli ve 111 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 
(bir) yıl. 

- İstanbul İli, G22A05D3C pafta, 6968 ada, 18 parsel - TEKZER Mühendislik İnşaat 
Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0034312200337602) - Şirket ortağı Saim Zeki 
KESKİN (0034111714715757) - 16.04.2021 tarihli ve 87 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı 
ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, P3/1 pafta, 156 ada, 6 parsel - Casim YILDIRIM (YILDIRIM İNŞAAT) 
(0034110331378020) - 26.04.2021 tarihli ve 103 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 
(bir) yıl. 

- Kırıkkale İli, 350 ada, 23 parsel - PETRA Sağlık Ürünleri Medikal İnşaat Turizm İthalat 
İhracat Ticaret Limited Şirketi (0006313661323047) - 30.04.2021 tarihli İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 409 ada, 12 parsel - NARİN-SARI Ortaklığı (Mehmet Nuri SARI - Çetin 
NARİN) (0059611487552658) - Ortaklar Çetin NARİN (0059111165866266) ve Mehmet Nuri 
SARI (0059111441126766) - 26.04.2020 tarihli ve 2021-118 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 1624 ada, 11 parsel - ALTAY-DALKILIÇ Ortaklığı (Salih Zeki ALTAY - 
Hüsamettin DALKILIÇ) (0059611248358758) - Ortaklar Salih Zeki ALTAY (0059110292864466) ve 
Hüsamettin DALKILIÇ (0059110076104056) - 26.04.2020 tarihli ve 2021-120 sayılı İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının ve yönetim 
kurulu üyelerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde 
iptal süresince verilmemesine, 

- İstanbul İli, F22C21D1D pafta, 317 Ada, 9 Parsel - Yunus HALİL (İDEAL İNŞAAT) 
(0034111286293257) - 19.04.2021 tarihli ve 97 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki 
belge iptalinin kaldırılmasına, 

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 4380/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/9/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2021 – Sayı : 31488 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4454/15/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İzmir İli, Dikili İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 1. Grup (Adalar Etabı) Doğal

Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı

Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında

Karar (Karar Sayısı: 4008)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4009, 4010,

4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/241,

242, 243, 244, 245, 246)

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği

–– Millî Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/19)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/27)

DÜZELTME: Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar

Sayısı: 4001) ile İlgili

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


