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MADDE 1 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü madde-

sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare me-

murları listesinden seçilir. Bu şekilde seçilen iflâs idare memurlarından birinin yeminli mali

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunludur. Listeye

kayıt için, Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış

olması şarttır. Listede görevlendirilecek memurun bulunmaması hâlinde liste dışından görev-

lendirme yapılır ve bu durum bölge kuruluna bildirilir. Bir iflâs idare memuru, eş zamanlı

olarak beşten fazla dosyada görev alamaz. İflâs idare memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi,

eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin

diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte belirlenir.”

MADDE 2 – 2004 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha

yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran

işletmeler bir bütün olarak satılır. Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gö-

zetilir. Bu hâlde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanır. Bir bütün olarak satış ger-

çekleşmezse mal ve haklar ayrı ayrı satılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar

Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.”

T.C.
Resmî Gazete
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MADDE 3 – 2004 sayılı Kanunun 295 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Şu kadar ki, rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması

öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise 297 nci maddenin
ikinci fıkrasındaki usule göre satışına izin verilebilir. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin
bedeli kadar ödeme yapılır.”

MADDE 4 – 2004 sayılı Kanunun 296 ncı maddesinin birinci fıkrasına “arz eden” iba-
resinden sonra gelmek üzere “sözleşmelerin devamı esastır. Bu” ibaresi ile fıkraya aşağıdaki
cümle eklenmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesine “engelleyen” ibaresinden sonra gelmek
üzere “aşırı külfetli” ibaresi eklenmiş ve cümlede yer alan “onayıyla” ibaresi “izniyle” şeklinde
değiştirilmiştir.
“Bu fıkra kapsamında geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle
borçlanılan edimler karşılıklı olarak ifa edilir.”

MADDE 5 – 2004 sayılı Kanunun 297 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil
olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için
önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemez ve takyit edemez. Aksi
hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce ko-
miserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorundadır.”

MADDE 6 – 2004 sayılı Kanunun 308 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Konkordato süreci iflâsla sonuçlandığı takdirde, iflâs kararını veren mahkeme tasfi-

yenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler
tarafından yerine getirilmesine karar verir. Bu hâlde iflâs idaresine ait görev ve yetkiler komi-
serler tarafından kullanılır.”

MADDE 7 – 2004 sayılı Kanunun 308/c maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dâhil olmak üzere geçici mühlet kara-
rından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi
değildir, temerrüt hâlinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebilir ve 206 ncı madde
kapsamında rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenir; malvar-
lığının terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta 248 inci madde kapsamında masa
borcu sayılır.”

MADDE 8 – 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17 – 223 üncü maddenin altıncı fıkrası uyarınca iflâs idare memur-

ları listesi oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın iflâs idare
memuru görevlendirilir. Bir kişinin eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada memur olarak görev
alma yasağının takibi amacıyla, görevlendirilen iflâs idare memurları, icra mahkemesinin bağlı
bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.”

MADDE 9 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu mad-
desinin üçüncü fıkrasında yer alan “vergi dairesine” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 10 – 492 sayılı Kanunun 132 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 nu-

maralı fıkrasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken cins tashihi harcı, ilgili belediyesince
yapı kullanma izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil
olunan harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bil-
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dirim ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil edildiği günün akşamına
kadar bildirilip ödenir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi du-
rumunda, harç ilgili belediyeden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Sü-
resinde vergi dairesine beyan edilmeyen tutarlar hakkında 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları tamamen almadan işlem yapan
belediye personeli ve ilgili belediyeler harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen
sorumludur.”

MADDE 11 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 10 uncu mad-

desinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kat karşılığı temlik sözleşmesi ve” ibaresi

“kat karşılığı temlik sözleşmesi veya”  şeklinde değiştirilmiş, cümlede yer alan “cins değişik-

liği,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen

yapılır. Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekânsal Adres

Kayıt Sistemine yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullan-

ma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi dü-

zenlenir. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın

cins değişikliği resen tescil edilir. Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise, kat

irtifakının tesciline ait resmî senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak başkaca

bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilir. Bu işlemler, döner sermaye hizmet be-

delinden muaftır.”

MADDE 12 – 634 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 13 – 634 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapı kullanma izin

belgesi düzenlenen tüm yapılarda, Mekânsal Adres Kayıt Sistemine yüklenemeyen yapı kul-

lanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesinin yetkili idare tarafından elektronik ortamda

kadastro müdürlüğüne gönderilmesi hâlinde, 10 uncu maddenin altıncı fıkrası hükümleri uya-

rınca işlem yapılır.”

MADDE 14 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu mad-

desinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının mat-

rahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından

sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgular. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, ka-

mulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan

bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmaz. Tapu müdürlükleri devir ve ferağ işlemini, işlemin

yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda

bildirir.”

MADDE 15 – 1319 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25 – Belediyeler, 30 uncu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen

sistemi 1/1/2023 tarihine kadar kurarak ilgili tapu müdürlüklerinin kullanımına açarlar.”
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MADDE 16 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer
Yedinci Bölümüne aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 7 – Bina inşaatlarında, inşaat ruhsatı başvurusunun 80 inci maddede sa-
yılan imarla ilgili harçlara ve 97 nci madde gereği alınan imarla ilgili ücretlere konu işlemler
ile 2560 sayılı Kanunun 17 nci ve 18 inci maddesi kapsamında alınması gereken bağlantı ve
iştirak bedeli ile su ve kanalizasyon durum belgesini kapsayacak şekilde tek başvuruda yapıl-
ması hâlinde; ek 6 ncı maddede ve 84 üncü maddede yer alan tarifeler uyarınca tahsil edilmesi
gereken harçlardan her birisi ve 97 nci madde kapsamında tahsil edilecek ücretler ile su ve ka-
nalizasyon idaresinin yılı içinde belirlediği su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı
ve iştirak bedeli hesaplanarak tek seferde tahsil edilir. Belediyesince tahsil edilen su ve kana-
lizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün akşamına kadar
mahsuba konu edilmeden ilgili su ve kanalizasyon idaresi hesabına aktarılır. Tahsil ettiği ücreti
ve bedeli yukarıda belirtilen süre içinde ilgili idareye aktarmayan belediyelerden, bu tutarlar
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanarak tahsil
edilir.

Başvuranın talebinden vazgeçmesi veya idarenin herhangi bir sebeple işlemleri kısmen
veya tamamen yerine getirmemesi nedeniyle uygulama kabiliyeti kalmamış olan işlemlerin
her birisi için birinci fıkra uyarınca daha önce tahsil edilmiş olan harçlar, ücretler veya bedel-
lerden işlemin mevcut durumu göz önünde bulundurularak ilgili idaresince gerekli düzeltme
ve iadeler yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının gö-
rüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 17 – 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 18 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedelinin tahsili:
MADDE 18/A – Su ve kanalizasyon durum belgesi ile bağlantı ve iştirak talebinin

inşaat ruhsatı başvurusu ile birlikte yapılması hâlinde, İSKİ tarafından yılı içinde belirlenen su
ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli hesaplanarak ilgili beledi-
yesince tahsil edilir. İlgili belediyesince tahsil edilen su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti
ile bağlantı ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün akşamına kadar mahsuba konu edilmeden
İSKİ’nin hesabına aktarılır. Tahsil ettiği ücreti ve bedeli yukarıda belirtilen süre içinde ilgili
idareye aktarmayan belediyelerden bu tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme
faizi uygulanarak tahsil edilir.”

MADDE 18 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ıncı
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun” ibareleri “Kanunda” şeklinde değiştirilmiş,
fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“Bu tazminatlardan;

a) Değer kaybı tazminatı, aracın; piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan
parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak,

b) Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak
hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geç-
memek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş ak-
tüerya kurallarına uygun olarak,
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c) Sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan
hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere
belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul
görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,

hesaplanır.”
“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik

Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.”
MADDE 19 – 2918 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent-

ler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“j) Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat

talepleri,
k) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar,
l) Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların de-

ğer kaybı tazminatı talepleri,
m) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör ey-

lemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının
sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kulla-
nıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan ki-
şilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler.”

“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan gelir kaybına ilişkin ödemelerde,
5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca sigortacının Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı
sorumluluğu varsa, bu sorumluluk sigortacının kendi sigortalısının kusuru oranında devam
eder.”

MADDE 20 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ek 3 üncü
maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu hüküm, tebliği dâhil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri bulunmasına rağmen idare
adına tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanır.”

MADDE 21 – 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 16 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması

hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üze-
rinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı
tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiilî el konulması veya hukuki el atılması sebe-
biyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda verilen ka-
rarlar taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararların icrasına ilişkin hükümlere göre
yerine getirilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme karar-
larına dayanılarak başlatılan icra takipleri kesinleşmiş mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar
durdurulur.”

MADDE 22 – 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun ek 3 üncü mad-

desine eklenen cümle, bu cümleyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanun yolu
incelemesindekiler dâhil görülmekte olan davalarda da uygulanır.”

MADDE 23 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

18/6/2021
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YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME,
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE

ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Su-
retiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Önceki hizmet süreleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli olduk-

ları hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri,
bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilen bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen
yöneticilerin yer değiştirmelerine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında ve yer değiştirme
işlemlerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bulundukları hizmet bölgesi için ön-
görülen hizmet süreleri dikkate alınır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgesindeki
görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, daha
önce bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde
halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri,
daha önce bulundukları bölgelerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşinci hizmet böl-
gesinde, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve daha fazla görev yapmış olanlar
hakkında 29 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/10/2013 28793
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 10/1/2014 28878
2- 10/12/2014 29201
3- 13/1/2016 29592
4- 13/1/2018 30300
5- 18/7/2020 31189
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları
Muayene Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl
içerisinde, servis olabilmek için müracaat edenlerden 15 inci maddenin birinci fıkrasının (d)
bendinde belirtilen Akreditasyon Sertifikası şartı aranmaz. Ancak bu kişi ve kuruluşların mü-
racaat esnasında aynı standardın; “6.1 personel, 6.2 tesisler ve donanım, 7.1 muayene yöntem-
leri ve prosedürler, 7.2 muayene öğeleri ve numunelerinin yönetimi, 7.3 muayene kayıtları,
7.4 muayene raporları ve muayene sertifikaları” maddelerine uygunluğuna dair Türk Standard-
ları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş raporu Bakanlığa ibraz etmeleri gerekir. Bu rapora isti-
naden yetkilendirilen servislerin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içe-
risinde Akreditasyon Sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.”

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

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT
VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan
Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (s), (u) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“s) Uzman heyet: 5996 sayılı Kanunda belirtilen hayvansal üretimden sorumlu meslek

mensupları arasından atçılık konusunda en az bir yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış
en az üç kişiden oluşan komisyonu,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/7/2018 30470
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 12/3/2019 30712
2- 11/10/2019 30915
3- 14/12/2019 30978
4- 14/4/2020 31099
5- 30/12/2020 31350
6- 5/2/2021 31386
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“u) Yarış Otoritesi: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“v) Yüksek Komiserler Kurulu: 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 10/7/2018 ta-

rihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 436 ncı maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli
kurulu,”

“y) İğdiş: Kastre edilmiş erkek atı,
z) Vize: Damızlık belgesi almış olan aygır ve kısraklar için damızlık olarak kullanıl-

dıkları müddetçe, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde ve uygun görülen yöntemlerle isimleri
ilan edilen hastalıklardan salim olduklarına dair rapor alınmasına müteakip her yıl il müdür-
lükleri tarafından yapılan iş ve işlemleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve onuncu fık-
rasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(2) Damızlık belgesi alacak olan aygır ve kısraklarda aranacak koşu performans şartları
aşağıda belirtilmiştir:

a) Aygırlardan: Kendisinin en az Kv8, Kv9, Kv18, Kv23, Kv24, Kv25 veya uluslararası
yarış kataloğunun birinci kategorisindeki “Listed” koşularından birini kazanmış olması veya
bir adet Grup, A2, A3 koşularında tabela  (1, 2, 3, 4 üncülük) yapmış olması veya babasının
bir adet Grup, A2, A3  koşusu kazanmış en az bir tayının olması veya anasının bu bentte sayılan
derecelerden birini yapmış bir tayının olması zorunludur.

b) Kısraklardan: Kendisinin en az Şart 1, Şart 4, Şart 5, Kv6, Kv7, Kv8, Kv9, Handikap
15, Handikap 16, Handikap 17, Kv18, Kv21, Kv22, Kv23, Kv24, Kv25 koşularından birini
kazanmış olması veya uluslararası yarış kataloğunun birinci kategorisindeki koşusu bulunan ül-
kelerde bir koşu kazanmış olması veya bir adet Grup, A2, A3 koşusunda tabela (1, 2, 3, 4 üncülük)
yapmış olması veya babasının Grup, A2, A3 koşuları kazanmış en az bir tayının olması veya
anasının ya da anasının bir tayının bu bentte sayılan derecelerden birini yapmış olması zorun-
ludur.”

“(6) Damızlık belgesi almış olan aygır ve kısraklar için damızlık olarak kullanıldıkları
müddetçe her yıl, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde ve uygun görülen yöntemlerle isimleri
ilan edilen hastalıklardan salim olduklarına dair rapor alınması gerekir. Bahse konu aygır ve
kısrakların vizeleri, söz konusu raporu almalarının akabinde, il müdürlükleri tarafından yapılır
ve at kayıt defterlerine işlenerek bunların listeleri, her yıl aşım sezonunu takip eden Ağustos
ayı başına kadar Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça rapor alınmasına gerek görülmemesi halinde
ise damızlık belgesi almış olan aygır ve kısrakların vize işlemlerinde rapor şartı aranmaz. Vize
ile ilgili sorumluluklarını süresi içerisinde yapmayan il müdürlüğü personeli hakkında mevzuata
göre gerekli işlemler tesis edilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle vizesi yapılmayan
atlar, derhal Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Yüksek Komiserler Kuruluna bil-
dirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu durum at sahibine hemen tebliğ edilir.
Bu atların taylarına pedigri verilmez. Damızlık atların vize işlemi atların bulunduğu ve tespit
edildiği ilde yapılır. Damızlık vizesi onaylanmadan atlara tohumlama/aşım yapılamaz.”
“Bakanlık tarafından ilave analiz/test istenmediği sürece ithal edilen kısrak ve aygırlar Türk
Soy Kütüğüne kayıt ve damızlık belgesi müracaatı yaptığı yıl vizeli kabul edilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Türkiye’de doğan veya ithal edilen safkan Arap ve İngiliz atların soy kütüğüne
kaydı için at sahibi veya vekilinin; dilekçe, tohumlama belgesi, DNA muayenesi için yatırılması
gereken laboratuvar ücretinin yatırıldığına dair belge ve tayın usulüne uygun çekilmiş üç adet
fotoğrafı, Arap atları için isim dilekçesi, ihtiyaç duyulması halinde diğer evraklar (veraset bel-
gesi, vekâletname ve benzeri) ile birlikte, atların bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine yasal
süresi içinde müracaat etmesi şarttır.”

“(8) Genetik laboratuvarı kan DNA Netice Raporunu Bakanlık ve il müdürlüğüne, DNA
Analiz Raporunu ise Bakanlığa fiziksel veya elektronik olarak gönderir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Uygulamaya konu mikroçipin numarası eşkal ve muayene raporuna yazılır ve mikroçip barkod
etiketinin iki nüshası tescil evrakları ile birlikte Bakanlığa gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşa-
ğıdaki alt bentler eklenmiştir.

“8) Arap atları için isim dilekçesi, 
9) İhtiyaç duyulması halinde diğer evraklar (veraset belgesi, vekâletname ve benzeri),”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) İsim verilirken;
a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler,
b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,
c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması uygun ol-

mayan isimler,
ç) Ticari ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,
d) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilere ait isimler,
e) Gazi veya Cumhuriyet Koşusu kazanmış atların isimleri,
kullanılamaz.
(5) Arap bir atın isminin İngiliz tayına verilmesi veya İngiliz bir atın isminin Arap tayına

verilmesi dâhil yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden
benzerlik gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden on beş yıldan önce, kısrak
isimleri ölümlerini takip eden on yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden
beş yıldan önce kullanılamaz.”

“(8) Korumaya alınması gereken ve yasaklı isimlerin belirlenmesine yönelik iş/işlemler
Yüksek Komiserler Kurulunca oluşturulacak komisyon tarafından yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Gerektiğinde fiziksel veya elektronik olarak gönderilen DNA raporu.”
“(2) Soy kütüğüne kayıtlı ithal atların pedigrileri kaybolduğunda atın sahibi illerde il

müdürlüğüne, ilçelerde ilçe müdürlüklerine yeni pedigri çıkarılması için müracaat eder. Soy
kütüğüne kayıtlı ithal atların pedigrileri kaybolduğunda ilgili pedigri orijin ülkeden talep edilir.
Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde tamamlanarak Bakanlığa gönderilir:
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a) At sahibinin resmî tebligat yapılacak adresini de içeren  beyanı.
b) At Eşkâl ve Muayene Raporu.
c) İl At Islah Komisyon kararı.
ç) Atın yeni çekilmiş iki adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı.
d) Gerektiğinde fiziksel veya elektronik olarak gönderilen DNA raporu.
e) Orijin ülkenin pedigrinin düzenlenmesi için talep ettiği diğer evraklar.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“e) Gerektiğinde fiziksel veya elektronik olarak gönderilen DNA raporu.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine

“makbuzu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziksel veya elektronik olarak gönderilen” ibaresi
eklenmiş ve (c) bendinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“İğdiş işlemleri
MADDE 31/A – (1) Soy kütüğüne kayıtlı atların iğdiş olması durumunda atın sahibi

aşağıdaki belgelerle illerde il müdürlüklerine, ilçelerde ilçe müdürlüklerine veya yarış mües-
sesesine iğdiş raporunun pedigriye işlenmesi için başvurur:

a) Atın sahibinin resmî beyanı.
b) Veteriner hekim raporu.
c) T.C. kimlik numarası beyanı.
ç) Varsa vekâletname.
d) Gerektiğinde fiziksel veya elektronik olarak gönderilen DNA raporu.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Suni tohumlamada kullanılacak aygırlar için aygırın bu amaçla kullanılacağına dair

Bakanlıktan her yıl aşım sezonundan önce izin alınması zorunludur.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/4/2011 27910
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 29/2/2012 28219
2- 4/12/2012 28487
3- 5/3/2015 29286
4- 14/9/2017 30180
5- 23/6/2018 30457
6- 22/12/2018 30633
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Yönetmeliğinin 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile

aynı fıkrada yer alan “İmza sirküleri hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının

birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu kurum veya kuruluşlarının geçici depolama yeri açma ve işletme taleplerinde birinci

fıkrada belirtilen adli sicil belgesi ve ticaret sicil gazetesi aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan

“, imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli örneği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “imza

sirküleri” ibaresi “şirketi temsile yetkili kişiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/5/2014 29006
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 13/10/2017 30209
2- 25/6/2018 30459 (Mükerrer)
3- 21/2/2020 31046 (Mükerrer)
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 13/2/2016 29623
31- 29/3/2016 29668
32- 7/10/2016 29850
33- 12/1/2017 29946
34- 1/8/2017 30141
35- 22/3/2018 30368
36- 3/1/2019 30644
37- 2/5/2019 30762
38- 24/5/2019 30783
39- 1/4/2020 31086
40- 11/8/2020 31210
41- 30/9/2020 31260
42- 20/10/2020 31280
43- 10/12/2020 31330
44- 13/2/2021 31394
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Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz
Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar
Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” olarak, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan
“temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine
istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza
sirkülerinin aslı ya da birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik et-
meleri” ibaresi “temsile yetkili olduklarını güncel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya sicil
tasdiknamesi ile tevsik etmeleri” olarak, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “imza be-
yanı” ibaresi “imza beyanının aslı veya birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotoko-
pisi” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “ve ilzam” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve imza sirkülerini” ibaresi “veya sicil
tasdiknamesini” olarak değiştirilmiştir.

“(4) Yönetim kurulu başkan veya üyeliğine bir tüzel kişinin seçilmiş olması halinde tü-
zel kişi, yönetim kurulunda, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre, temsilci bildirim tarihinden
en az bir yıl öncesinden görev almış olmak kaydıyla; yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu
üyesi, temsile yetkili ortaklardan biri veya temsile yetkili genel müdür ve genel müdür yar-
dımcıları veya bunlarla eş değer bir unvanla görev yapan temsile yetkili yönetici durumundaki
kanuni temsilcisi tarafından temsil edilir. Temsile yetkili olanların, bu yetkilerinin süresinin
temsilci bildirim tarihinden bir yıl önceki zaman diliminde dolması ve aynı kişilerin bu süre
içinde yeniden yetkili kılınmaları halinde, bu yetkinin temsilci bildirim tarihinden en az bir yıl
öncesini kapsaması şartı aranmaz.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/8/2017 30148
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
14/2/2018 30332
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin yirmi altıncı fıkrasında yer alan
“temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

—— • ——
Kapadokya Alan Başkanlığından:

KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLECEK 
İDARİ PARA CEZALARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya

Alanı Hakkında Kanun uyarınca idari para cezası uygulanacak fiiller ile bu fiillerin aykırılık
durumuna göre uygulanacak idari para cezalarına ve bu cezaların uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde

sınırları belirtilen Kapadokya Alanında uygulanacak idari para cezalarını, bu cezaların tespiti
ve uygulanması ile cezaların kesinleşmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7174 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 1/6/2019 ta-

rihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,
b) İdare: Kapadokya Alan Başkanlığını,
c) Kanun: 7174 sayılı Kanunu,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 14/4/2011 27905

3- 11/10/2011 28081

4- 15/6/2012 28324

5- 12/3/2014 28939

6- 18/11/2014 29179

7- 30/12/2015 29578

8- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

9- 24/3/2018 30370

10- 15/4/2018 30392

11- 12/6/2020 31153

12- 11/9/2020 31241
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ç) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları be-
lirtilen ve bu Kanunun uygulanmasında İdarenin yetkili ve görevli olduğu alanı,

d) Komisyon: 7174 sayılı Kanunda tanımlanan Kapadokya Alan Komisyonunu,
e) Tescilli parsel: Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yer aldığı parseli,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Aykırılığın Tespiti İçin Personel Görevlendirilmesi ve Görevli 

Personelin Sorumlulukları
Personel görevlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Kanunda belirtilen yükümlülüklerin ilgililerce yerine getirilip getiril-

mediğinin ve Kanun kapsamında kalan alandaki aykırılıkların tespiti için yapılacak çalışmanın
konusuna göre İdare tarafından konusunda yetkili en az iki personel görevlendirilir. 15 inci
maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan konusunda yetkili personel gö-
revlendirilmesi talep edilebilir.

Personelin görevleri
MADDE 6 – (1) Denetimlerde veya ihbar, şikâyet üzerine ya da genel inceleme duru-

munda aykırılığın tespiti için görevlendirilen yetkili personel;
a) İdarenin görevlendirmesi üzerine aykırı uygulamaları yerinde tespit etmekle,
b) Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında; denetimi gerçekleştirmek ve aykırılığı belir-

lemekle,
c) Eğer mümkün ise aykırılığı fotoğraf, film ya da video çekimi, hava fotoğrafı, uydu

görüntüsü ve benzeri ile belirlemekle,
ç) Durum tespitine veya aykırılığa ilişkin, yapılan işlemlere dair denetim tespit tutanağı

ve denetim raporu düzenlemekle,
d) Düzenlenen denetim tespit tutanağını, var ise (c) bendinde yer alan dokümanları ve

denetim raporunu idareye teslim etmekle,
görevlidir.
Kayıtların tutulması
MADDE 7 – (1) İdare tarafından idari para cezalarına ilişkin kayıtlar tutulur. Gerekti-

ğinde istatistiki veriler oluşturulur.
Denetim programı
MADDE 8 – (1) İdarece, her sene başında o sene yapılacak denetimlere ilişkin program

hazırlanarak varsa ilgili kurumlara personel görevlendirmesi için bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aykırılığın Tespiti, Denetim Tespit Tutanağı ile İdari Yaptırım Kararı Düzenlenmesi
Aykırılığın tespiti
MADDE 9 – (1) 15 inci madde ve Ek-2’de yer alan tabloda belirtilen aykırılıkların tes-

pitinde fotoğraf, film ya da video çekimi, hava fotoğrafı, uydu görüntüsü ve benzeri yöntem-
lerden yararlanılabilir.

(2) İdare tarafından sunulması istenilen bilgi ve belgelerin sunulmaması ya da eksik
sunulması hâlinde tespit edilen bu husus denetim tespit tutanağına yazılır. İstenilen bilgi ve
belgelerin sunulmaması halinde, kolluk kuvvetleri veya ilgili kurum ve kuruluşlardan, bu bilgilerin
elde edilerek İdareye iletilmesi talep edilebilir. Faaliyet sahibi ayrıca bir belge sunmak istediği
takdirde bu husus denetim tespit tutanağına yazılır ve sunulan belge denetim raporuna eklenir.

(3) Denetime konu taşınmaz malikleri, İdarece görevlendirilmiş yetkili personele ge-
rektiği zaman, varlığın kontrolü, incelenmesi, harita, plan ve rölövesinin yapılması, fotoğraf-
larının çekilmesi, kalıplarının çıkarılması için izin vermeye ve gereken kolaylığı göstermeye
mecburdurlar. Görevliler ilgili mevzuat hükümleri kapsamında konut dokunulmazlığını ve özel
hayatın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde faaliyetlerini yürütürler.

(4) Aykırılığın belirlenmesi için fotoğraf, film ya da video çekimi, hava fotoğrafı,  uydu
görüntüsü ve benzeri yöntemlerden yararlanılması veya numune alınması işleminin; olayın ken-
dine özgü mahiyetinden kaynaklanan fiili imkânsızlıklar nedeniyle yapılamadığı durumlarda,
resmî kurumlarca aykırılığın tespitini sağlayan belgeler ile yapılan ihbarlar yeterli kabul edilir.
Bu durumda denetim tespit tutanağı söz konusu belgelere göre düzenlenerek işlem yapılır.
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Denetim tespit tutanağının düzenlenmesi
MADDE 10 – (1) Yapılan denetimler çerçevesinde, tespit edilen aykırılıklarla ilgili

olarak, fiilleri işleyenler hakkında Ek-1’de yer alan denetim tespit tutanağı düzenlenir.
(2) Denetim tespit tutanağı en az üç nüsha halinde düzenlenir. Bunların her nüshası tam

ve eksiksiz doldurularak, tutanağı düzenleyenlerin her biri ve varsa ilgilisi tarafından imzalanır.
İlgilisi, imza atmaktan imtina ettiği takdirde bu durum ayrı bir tutanakla incelemeyi geçekleş-
tirenlerce imza altına alınır.

(3) Denetim tespit tutanağında; belirlenen kusur, aksaklık, eksiklik veya ihlaller açıkça
belirtilir.

Aykırılığın değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Denetim tespit tutanağında belirtilen hususlar Komisyonca değer-

lendirilerek karara bağlanır.
İdari para cezası verme yetkisi
MADDE 12 – (1) Denetim tespit tutanağının Komisyonca değerlendirilmesi sonucun-

da, Kanuna aykırılık bulunduğu kararı verilmesi halinde, Komisyon kararını ve ilgili belgeleri
değerlendirerek idari para cezası vermeye Başkan yetkilidir.

(2) İdari para cezasına ilişkin Ek-3’te yer alan idari yaptırım kararı düzenlenir. İdari
yaptırım kararında;

a) Hakkında idari yaptırım kararı düzenlenen;
1) Gerçek kişi ise; adı soyadı, mesleği, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının,
2) Tüzel kişi ise; unvanı, vergi dairesi, adresi, kanuni temsilcisinin adı soyadı, görevi

ve vergi kimlik numarasının,
b) İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren aykırılığın dayanağının,
c) Fiilin işlendiği yer ve zamanın,
ç) İdari yaptırımın karar tarihinin,
d) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak delillerin,
e) Cezanın ödeneceği yerin,
f) Ödeme süresinin ve şeklinin,
g) İdari para cezasına itiraz edilebilecek makamın,
ğ) İtiraz süresinin,
h) İdari yaptırım kararının idarede kalan nüshasında kesinleşme tarihinin,
ı) Cezaya muhatap olanın ödemeye ilişkin haklarının,
belirtilmesi zorunludur.
İdari yaptırım kararının tebliğ edilmesi
MADDE 13 – (1) İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu

hükümlerine göre yaptırımın muhatabına tebliğ edilir.
(2) Tebligat metninde idari yaptırım kararına karşı başvurulabilecek kanun yolları, mer-

cileri ve süreleri açıkça belirtilir.
İdari yaptırım kararına itiraz
MADDE 14 – (1) İdari yaptırım kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün

içinde sulh ceza mahkemelerinde dava açılabilir.
(2) Uygulanacak idari para cezalarına karşı açılacak olan davalar İdareye karşı açılır.
(3) Dava açmış olmak idarece verilen cezanın tahsilini durdurmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller

İdari para cezası gerektiren fiiller
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen fiiller karşılığında idari yaptırım olarak, Ek-2’de

yer alan tabloda belirlenen miktarda idari para cezası uygulanır:
a) Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun

ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı fiiller.
b) (a) bendi kapsamına girmeyen, Kapadokya Alanının mevcut durumunu bozmayan

ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırı fiiller.
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(2) Birinci fıkra uyarınca, idarece belirlenen fiiller dışında kalan ve 31/8/1956 tarihli
ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1/7/2003 tarihli
ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda
yasaklanan fiillerin Kapadokya Alanı sınırları içerisinde işlenmesi hâlinde bu Kanunlarda ta-
nımlanmış idari para cezaları iki misli artırılır ve Kanunlarda yetkili kılınan ilgili idarelerin
yetkili personelinin katılımı ile tespiti yapılarak İdarece uygulanır.

(3) Bir fiil ile birden fazla aykırılığın işlenmesi halinde bu aykırılıklara ilişkin en ağır
idari para cezası verilir.

(4) Aykırılığın işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri
hakkında, fail olarak idari para cezası verilir.

(5) Aynı aykırılığın birden fazla işlenmesi halinde her bir aykırılıkla ilgili olarak ayrı
ayrı idari para cezası verilir.

(6) Bu maddenin uygulamasında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İdari Para Cezasının Takip ve Tahsili

İdari para cezalarının tahsili
MADDE 16 – (1) İdari para cezaları genel hükümlere göre tahsil olunur.
İdari para cezalarının ödeme şekli
MADDE 17 – (1) İdari para cezaları, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren 1 ay

içinde İdarenin banka hesabına ödenir.
(2) İdari para cezasının ödeme süresi olan 1 ay içinde yapılan taksitlendirme talepleri

idarece değerlendirilerek karar verilir. Taksitlendirme talebi; denetim tespit tutanağı ile ceza
karar tarihi, kararın tebliğ tarihi, taksit tarihleri ve tutarları açık olarak belirtilmek suretiyle ya-
zılı olarak yapılır.

(3) Taksitlendirme talebinin idarece uygun bulunması halinde, 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre işlem yapı-
lır.

(4) İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte
üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkile-
mez.

İdari para cezasının ödenmemesi hâlinde izlenecek yol
MADDE 18 – (1) İdari para cezasının süresinde ödenmemesi halinde, genel hükümlere

göre işlem yapılır.
ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari para cezalarının gelir kaydı
MADDE 19 – (1) Kanunun 8 inci maddesi uyarınca verilen idari para cezaları İdareye

gelir kaydedilir.
İdari para cezalarının artırılması
MADDE 20 – (1) İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl

için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari
para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi ni-
telikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.
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Bursa Uludağ Üniversitesinden:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ
Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Bursa
Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul,

meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin
her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (BUKAM): Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Temel hak ve özgürlükler çerçevesinde kadınların haklarını koruyarak, insan hakla-

rına ve hukuka saygının gelişmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak.
b) Kadının aile içindeki önemini ve gücünü vurgulamak.
c) Kadını ve aileyi içine alan eğitim, din, sağlık, hukuk, sanat, spor, medya gibi her ko-

nuyu çalışma sahası olarak ele almak.
ç) Kadın ve aileye yönelik olarak Üniversite ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluş-

larının ve Merkezin amaçları ile kendi amaçları örtüşen sivil toplum kuruluşlarının yapacağı
akademik faaliyetleri desteklemek.

d) Kadınların aile içinde, ekonomik, kültürel ve sosyal hayatta gelişimini destekleyerek
üretken bireyler olmalarını sağlamak.

e) Kadınların yaşam boyu eğitimlerini desteklemek.
f) Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve dezavantajlı konumda olan kadınlar ve ailelerinin

aktif yurttaş olmalarını desteklemek ve sivil toplumdaki katılım ve temsilini arttırmak.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve ge-

lişmelere ilişkin bilgilendirici panel, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar
düzenlemek.
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b) Kadının eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konumları ile
ilgili olarak araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, mevcut çalışmaları
desteklemek.

c) Kadın ve aile konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini
gerçekleştirecek olası girişimlerde bulunmak, kadın çalışmaları yapanların bir araya gelmesini
ve bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlamak ve iletişimi güçlendirmek.

ç) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin kadın
ve aileye ilişkin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplamak ve alana ilişkin bilimsel çalış-
maları desteklemek.

d) Kadın ve aile araştırmaları alanında lisansüstü program ve/veya programların açıl-
masını sağlamak, ders programlarını gerçekleştirmek ve açılan programın başarılı ve amaca
uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim
ve öğretimlerinin sürdürülmesine yardımcı olmak ve toplumsal sorunların çözülmesine katkısı
olacak uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak.

f) Kadın ve aile araştırmaları öğrenci topluluğunun kurulmasını sağlayarak, öğrencilerin
aktif olarak çalışmalarına destek olmak.

g) Akademik ve idari personelin yanı sıra, Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet
alanlarıyla ilgili konularda ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda kadın ve aileye yönelik araştır-
malara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek, teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenle-
mek.

ğ) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç
ve dış göç, siyasi katılım, ekonomi ve üretim gibi alanlarla ilgili olarak Bursa ilindeki kadınların
durumunu saptayacak ve onların gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak,
eğitimler vermek ve sonuçlarını yayımlamak.

h) Kadın ve aile araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak ve Merkezin amaçları doğ-
rultusunda bülten, dergi ve kitaplar yayımlamak.

ı) Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimde ve dezavantajlı
yerleşim merkezlerinde yaşayan kadınlar için ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları ve
kurslar düzenlemek.

i) Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde kadın ve aile ile ilgili ders ve benzeri et-
kinlikler düzenlemek ve Üniversite öğrencilerinin bu konulara yönelmesini sağlayacak çalış-
malarda bulunmak ve desteklemek.

j) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadın-
ların Merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak, yerel, böl-
gesel ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak.

k) Kadın konusunda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara istenildiğinde danışmanlık
ve proje ortaklığı yapmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

yürütür.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/7/2013 28711
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/31)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

tarafından gerçekleştirilen, Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erdem Dış Ticaret A.Ş. ve İnci
Cam Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli
7009.91 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer alan “çerçevesiz cam aynalar” ürününe yönelik
yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruş-
turması 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) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
g) 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, 7009.91 GTP’i altında yer alan “çerçevesiz

cam aynalar” tanımlı ürünlerdir.
(2) Bahse konu GTP 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 Türkiye
Şişe ve Cam Fabrikaları 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.

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/27) ile ÇHC menşeli “çerçe-
vesiz cam aynalar” için CIF bedelin %27’si oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe
konulmuştur.

Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 19/2/2021

tarihli ve 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
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İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) ile ÇHC menşeli mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve
ilgili ürünün yerli üreticisinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir
başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve
zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir
NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çer-
çevesinde bir NGGS açılmasına karar 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
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 Büyükelçiliği ile başvuruda be-
lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu 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”,
“Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan 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 resmî 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
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(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 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 başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 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.

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 yapılabilir.

(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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Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(TAHSİLAT İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 3)

MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nin Ek-3’ünün “EKLER” kısmında yer alan
“3- İmza Sirküleri aslı/onaylı örneği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TIR İŞLEMLERİ) 
(SERİ NO: 8)

MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin 15 inci maddesinin ikinci fık-
rasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TRANSİT REJİMİ)

(SERİ NO: 10)

MADDE 1 – 1/8/2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“ve imza sahiplerine ait imza sirkülerleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/1/2014 28889

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/2/2018 30335

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2010 27802 (5. Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 15/11/2012 28468
2- 11/2/2017 29976
3- 21/12/2019 30985
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve imza sa-
hiplerine ait imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-9’unun  “Ekli Belgeler” başlıklı bölümünde yer alan
“ve firmanızı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerlerini” ve “- Firmanızı temsile yetkili kişi-
lerin imza sirkülerlerini,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TRANSİT İŞLEMLERİ) 

(SERİ NO: 11)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin Ek-2’sinin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 5)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(TRANSİT REJİMİ) 

(SERİ NO: 11)

MADDE 1 – 1/8/2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/8/2017 30141

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/6/2020 31159

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2012 28363
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/12/2012 28503
2- 25/6/2013 28688
3- 14/12/2013 28851
4- 22/7/2014 29068
5- 31/12/2014 29222 (4. Mükerrer)
6- 18/3/2015 29299
7- 27/10/2018 30578
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 6)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TRANSİT REJİMİ)

(SERİ NO: 12)

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve  30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO: 6)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 6 ncı mad-
desinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1/A’sının “Ekli Belgeler” başlığının “I. Koşula bağlı ol-
mayan belgeler (tüm müracaatlar için eklenmesi gereken belgeler)” alt başlığının 5 inci maddesi
ve aynı ekin “Belgelere İlişkin Açıklamalar” başlığında yer alan “şirket imza sirkülerinde ve”
ibaresi ile “ Güncel imza sirküleri, şirketin mevcut imza yetkililerini ve yetkilerinin kapsamını
gösterir olmalı ve imza örneklerini içermelidir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/8/2017 30141

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2018 30442

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2011 28158 (3. Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 10/1/2013 28524
2- 12/7/2013 28705
3- 21/5/2014 29006
4- 23/11/2016 29897
5- 6/12/2018 30617
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından: 

 
 5520/1-1 
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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5348 

—— • —— 
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5395 

—— • —— 
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5396 



19 Haziran 2021 – Sayı : 31516 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı, 4 kalem malzeme teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 30/06/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 
 5448/1-1 
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BASINÇLI HAVALI ZİNCİRLİ CARASKAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olarak Basınçlı Havalı Zincirli Caraskal Alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İKN: 2021/340060 
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 : Basınçlı Havalı Zincirli Caraskal, 2 kalem  
b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için; İhtiyaç birimi iş sahası. Yabancı 

Yükleniciler için; Sözleşmede belirtilen teslim limanı. 
c) Teslim tarihi : Teslim süresi 120 takvim günü olup, Yerli yüklenici; 

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 
yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren, 
Yabancı yüklenici; Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını 
müteakip teslim süresi başlayacaktır. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 12/07/2021 Pazartesi saat 15.00 
c) Dosya no : 2143027 
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) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

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

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

listesi, 
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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. 
Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

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

Teknik şartnamenin 2. maddesi ve ekli soru formunun tamamı ile 3.1 maddesinin 
cevaplandırıldığı ya da onaylandığı yazılı metin teklifle birlikte verilecektir. 

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 - İstekliler her bir kalem için birim fiyat teklif verebilecek ancak teklif her bir kalemin 

tamamını kapsayacaktır. 
6 - İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz 

Sterlini (UK £) olarak vereceklerdir. 
7 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı 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 dokümanı 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 150,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler 12/07/2021 Pazartesi 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. 5317/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait aşağıda tapu kayıtları ve nitelikleri ile muhammen 

bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarihleri belirtilen taşınmaz mallar; 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ayrı ayrı satılacaktır. 

2 - İhaleler, İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatte Sivas Merkez Akdeğirmen 
Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir. 

4 - İSTEKLİLERİN: Her ihale için ayrı olmak üzere, aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı 
Teklif Zarflarını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu 
Başkanlığına vermesi gerekmektedir. 

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
a) İç Zarf (Teklif Zarfı) 
b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti) 
c) Tebliğe esas ikamet belgesi, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnamesi, 
e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi 

temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü, 
f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 
g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işlerin hizasında belirtilen 

miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: 
TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya 
usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu. 

h) Şartname (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.) 
5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 
6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
7 - Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
İlan Olunur. 

SATILACAK TAŞINMAZLAR 
Taşınmazın bulunduğu 

yer ve Tapu  kaydı 
Yüzölçümü 

(m2 ) 
Vasfı 

İmar 
Durumu 

Hisse 
Durumu 

Muhammen 
Bedeli  

Geçici Teminatı 
İhale Tarih 
ve Saati 

Sivas Merkez Kılavuz 
Mahallesi  

5898 ada, 1 nolu parsel 
8.000,00  Arsa 

Konut 
Alanı 

Tam 16.000.000,00 TL 480.000,00 TL 
29.06.2021 

10.30 

Sivas Merkez Kılavuz 
Mahallesi  

6422 ada 4 nolu parsel 
2.012,49 Arsa 

Konut 
Alanı 

Tam 2.716.861,50 TL 81.506,00 TL 
29.06.2021 

10.40 

Sivas Merkez Kılavuz 
Mahallesi  

6422 ada 5 nolu parsel 
1.486,19 Arsa 

Konut 
Alanı 

Tam 2.006.356,50 TL 60.191,00 TL 
29.06.2021 

10.50 

Sivas Merkez Kılavuz 
Mahallesi  

6425 ada 10 nolu parsel 
1.000,00 Arsa 

Konut 
Alanı 

Tam 1.350.000,00 TL 40.500,00 TL 
29.06.2021 

11.00 

 5397/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Zonguldak İli Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığından: 

1-İHALENİN NEVİ:  

İlçemiz Bağlık Mahallesi 1484 ada 6 parsel de bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan 

2363,04 m² alanlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı 

Teklif usulü ile satışı işidir. 

2-İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI: 

1. İhale İlanı 

2. İhale Şartnamesi 

3. İhale ile ilgili formlar 

3a. Teklif Mektubu Örneği 

3b. Teminat Mektubu Örneği 

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 250 TL karşılığında satın alması zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No: 39 

Kdz. Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak 

No: 39 Kdz. Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 

3-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE 

YAPILACAĞI:  

İhale 29.06.2021 Salı günü saat 14.30’da Zonguldak ili Kdz. Ereğli Belediyesi Encümeni 

Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No: 39'da 2886 sayılı D.İ.K.’nun 35/a kapalı 

teklif usulüyle yapılacaktır. 

4-TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: 

İl / İlçe Mahalle Ada Parsel Alanı (m2) Niteliği Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi 
İhale 

Saati 

Zonguldak/ 

Ereğli 
BAĞLIK 1484 6 2363,04 ARSA 

5.922.000 TL 

(Beşmilyondokuz

yüzyirmiikibin) 

177.660,00 TL 

(Yüzyetmişyedibin

altıyüzaltmış) 

29.06.2021 14.30 

4.1.a Taşınmazın tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı yukarıda belirtilmiş olup, ihaleye 

katılmak isteyenler belirtilen geçici teminatı Belediyenin Ziraat Bankası Kdz. Ereğli Şubesi 

nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine 

yatırılacaktır. Geçici Teminat Mektubu vermek isteyen istekliler 2886 sayılı D.İ.K’na uygun 

verebilirler.   

4.1.b. İhaleyi alan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 

ihale bedeli tutarını peşin olarak ödemek zorundadır. Ödeme yapılmadığı takdirde geçici teminat 

irat kaydedilecektir. 
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5-İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER: 
5.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir; 
1) Gerçek kişi olması halinde T.C Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı İdarece 

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

Ticaret ve/veya sanayi Odasından ilk ilan ve/veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile Kayıtlı olduğuna dair belge.(Asıl Evrak) 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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. 

c) Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. (Ayrı bir zarfa kapalı olarak ihale 
dosyasına konulacaktır.) 

d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. (2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi) ; 

d.1) Tedavülde ki Türk parası.  
d.2) Bankalar ve özel kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları  
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
g) İhaleye Katılacakların Karadeniz Ereğli Belediyesince tahakkuk etmiş herhangi bir 

borcu olmadığına dair “ilişiksiz belgesi”. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge.)  
h) Tebligata Esas adres beyanı.  
6-TEMİNATLAR: 
Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz. Ereğli Şubesi 

nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine 
yatırılacaktır. 

2886 sayılı D.İ.K.'nun 26. maddesinde teminat olarak belirlenen değerler kabul edilecektir.  
7-İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ : 
İhale dosyası en geç ihale tarihi gününden bir gün önce 28.06.2021 Pazartesi günü saat 

16.00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. 
8-İHALENİN ONAYI: 
İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak 

veya iptal edilecektir. 
9-GENEL HÜKÜM: 
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

 4929/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1. İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şehitkamil İlçesi Umut ve 15 Temmuz Mahallelerinde 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. 

Mahalle Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Rayiç Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat 

Umut 7438 10 2.937,56 m² TİCK (1:50 Yençok: 7 Kat) 2.500,00 TL 7.343.900,00 TL 221.000,00 TL 

15 Temmuz 6433 2 2.444,10 m² TİCK (1:20 Yençok: 7 Kat) 3.500,00 TL 8.554.350,00 TL 257.000,00 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 07.07.2021 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 07.07.2021 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. 

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, 
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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) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname 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)  
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 5386/1-1 

—— • —— 
“TAŞHAN” NİTELİKLİ TAŞINMAZ RESTORAN VE KAFETERYA OLARAK 

KULLANILMAK ÜZERE 10 YIL MÜDDETLE KİRAYA VERİLECEKTİR 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olup Belediyemizin 

kirasında bulunan, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 23 ada, 17 ve 27 no.lu parsellerde 
kayıtlı, 886,53 m² yüzölçümlü, "Taşhan" nitelikli taşınmaz Restoran ve Kafeterya olarak kullanılmak 
üzere, 10 yıl müddetle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF 
USULÜ ile kiraya verilecektir.  

SIRA 
NO. 

İlçe Mahalle 
ADA/ 

PARSEL 

BRÜT 
ALAN 

(m²) 

MUHAMMEN 
KİRA BEDELİ 

(KDV hariç) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
BEDELİ 

NİTELİĞİ 
KULLANIM 

AMACI 

1 İlkadım Pazar 23/17-27 
886,53 

m² 
35.000,00-TL. 

126.000,00 
TL. 

Taşhan 
Restoran ve 
Kafeterya 

2- İhalede yarışma (artırım ) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır. 
3- İhale Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 

ücretsiz olarak temin edilecektir. 
4- Bahse konu İhale 01.07.2021 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.00’da Büyükşehir 

Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi 
gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. 

5- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler; 
A) İstekli Gerçek Kişi İse: 
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
b) İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden alınacaktır.) 
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)  
d) Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 
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e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 
tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim 
edilecektir.) 

f) Geçici teminat, (2886 sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 
değerler) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.) 

g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair 
belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

i) Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 
B) İstekli Tüzel Kişi İse : 
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair belge, 
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküleri, 
c) Şirketin adres ve telefon bilgilerini gösterir yazı,  
d) Geçici teminat, (2886 sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.) 
e) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair 

belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 
f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge 

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 
g) Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 
C) Ortak girişimci ise: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi. 
6- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü 

olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. 
Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve 

evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler, isterlerse ihale 
evraklarını ihale saati olan 15.00’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı’na (Encümen Kalemi) da verebileceklerdir. İhale evrakları ile birlikte 
yazılı tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada 
belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 
Ayrıca istekliler ihale saati olan 15.00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri 
teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek 
gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile 
gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur. 
 5240/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Giresun Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait, Gedikkaya Mahallesi, 1057 ada, 4 nolu 

parseldeki 7474,22 m2’lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği Kapalı teklif usulüyle 
satışı yapılacaktır. 

2- İhale 29 Haziran 2021 Salı günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi 
No: 1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca 
(Belediye Encümeni) yapılacaktır. 

3- İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 21.794.000,00 TL’dir. 
Geçici teminat 653.820,00 TL‘dir. 

4- İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden ücretsiz olarak incelenebilir. 300,00 TL bedel 
karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur. 

5- İhaleye katılmak için istenen belgeler; 
a) Tebligat için adres göstermesi, 
b) Kanuni ikametgâh belgesi, 
c) Vekâleten girenler için vekâletname (Noter onaylı), 
d) Noter onaylı imza sirküleri, 
e) Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi (Noter onaylı), 
f) Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge, 
g) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz, 
h) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. 
6- Teklifler, en geç 29 Haziran 2021 Salı günü saat 12.00’ a kadar Giresun Belediye Başkanlığı 

Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
 5223/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1456 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 
 5373/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Bartın Hizmet ve Kalkınma Vakfı, Bartın 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.01.2021 

tarihinde kesinleşen, 05.11.2020 tarihli, E: 2020/2, K: 2020/444 sayılı kararı ile dağılmıştır. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 5442/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5456/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5457/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5458/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5459/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5460/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5461/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5462/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5463/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5463/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5464/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: 
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ)  
SINAV İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 
06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 
sayılı tablolarda unvanı ve sayısı belirtilen toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) 
sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

Tablo-1 Merkez Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş 
Pozisyonlarının Dağılımı 

POZİSYON UNVANI AVUKAT 
POZİSYONUN SAYISI 5 
TOPLAM 5 

Tablo-2 Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş 
Pozisyonlarının Dağılımı 

İL 
SOSYAL  

ÇALIŞMACI 

DESTEK  
PERSONELİ 

(Şoför) 
AVUKAT 

KORUMA VE GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ 

ÖĞRENİM DÜZEYİ 
LİSE ÖNLİSANS LİSANS 

ADANA 2 2 
 

  
 AĞRI 

 
2 

 
50 25 25 

ANKARA 
 

3 1 66 32 32 
ANTALYA 

 
2 

 
10 5 5 

AYDIN 
 

2 
 

20 10 10 
BALIKESİR 

 
2 

 
30 15 15 

BURSA 
 

2 1 20 10 10 
ÇANAKKALE 

 
2 1 26 12 12 

ÇANKIRI 
 

3 1 50 25 25 
EDİRNE 

 
2 1   

 ERZURUM 
 

4 
 

33 16 16 
GAZİANTEP 2 2 1   

 HATAY 2 2 1   
 İSTANBUL 4 8 2 80 40 40 

İZMİR 
 

3 
 

  
 KAYSERİ 

 
2 

 
  

 KIRKLARELİ 
 

2 
 

  
 KOCAELİ 

 
2 1 46 22 22 

KÜTAHYA 
 

2 
 

40 20 20 
MALATYA 

 
4 

 
60 30 30 

MUĞLA 
 

1 
 

  
 NİĞDE 1 2 

 
40 20 20 

SAMSUN 
  

1   
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SİVAS 
  

1   
 ŞANLIURFA 2 

 
1   

 VAN 
 

2 2   
 YOZGAT 1 

  
  

 IĞDIR 
 

2 
 

40 20 20 
TOPLAM 14 60 15 611 302 302 

Tablo-3 Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücret 

UNVAN HİZMET YILI 
ÜCRETİ 

(TL) 

AVUKAT 

a) 5 yıldan az olanlar  5.700,00 
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar  5.842,00  
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar  5.973,00  
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar  6.115,00  
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar  6.292,00  

SOSYAL ÇALIŞMACI 

a) 5 yıldan az olanlar  4.737,37  
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar  4.798,70  
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar  4.893,95  
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar  5.032,74  
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar  5.210,29  

DESTEK PERSONELİ (Şoför) 

a) 5 yıldan az olanlar  3.492,60  
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar  3.546,48  
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar  3.599,16  
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar  3.653,04  
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar  3.706,92  

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

a) 5 yıldan az olanlar  4.171,00  
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar  4.200,00  
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar  4.257,00  
ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar  4.314,00  
d) 20 Yıldan Fazla Olanlar  4.426,00  

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1) GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde 

belirtilen nitelikleri taşımak, 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
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d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2 - Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar), 

3 - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 
4 - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; 

lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için 
KPSSP (94) puan türünden en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla 
başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle 
yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın 
içerisinde bulunmak, 

5 - Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il 
veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya 
birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

6 - Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı 
olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık 
bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre 
sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere) 

2) ORTAK ŞARTLAR 
Avukat, Sosyal Çalışmacı, Destek Personeli (Şoför) ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi 

pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki her pozisyon unvanı 
için belirtilen özel şartlara ilave olarak; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, 
başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B 
sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken 
sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel 
pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi 
itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

3) ÖZEL ŞARTLAR 
1 - AVUKAT 
a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak, 
b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak. 
2 - SOSYAL ÇALIŞMACI 
a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 
3 - DESTEK PERSONELİ (Şoför) 
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 

17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi 
itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak), 

c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun 
olmaması, 
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4 - KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına sahip olmak, 
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 

şartlara haiz olmak, 
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, 
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten 

fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten 
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel 
özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, 
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, 

f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve 
seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması, 

B) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ 
1 - Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde yer alan lisans 

mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş 
Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön 
Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B 
Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS (B) Grubu puan türünden 
kendisine uygun olanı seçerek, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu 
bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik 
ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya 
da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2 - Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 
tarihi saat: 17:00’da sona erecektir. 

3 - Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) 
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet 
şifresi almaları gerekmektedir. 

4 - İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir 
şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” 
butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme 
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 
Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 25 Haziran 2021 tarihi saat: 
17:00’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru 
işlemini tamamlamak zorundadırlar. 

5 - Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en 
fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece 
merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaklardır. 

6 - Giriş (Sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet 
bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan 
veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda 
ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu 
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durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya (www.turkiye.gov.tr) adresinden temin 
edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri 
gerekmektedir. 

7 - Giriş (Sözlü) sınavına lise düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini 
manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne 
yüklemeleri gerekmektedir. 

8 - Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde 
ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne 
yüklemeleri gerekmektedir. 

9 - Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık 
ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 

10 - Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi 
bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne 
yüklemeleri gerekmektedir. 

11 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartını manuel olarak 
girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 

12 - Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı 
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı 
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev 
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav 
modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 

13 - Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini 
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne 
yüklemeleri gerekmektedir. 

14 - Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş 600*800 boyutlarında 
300 dpi görüntü kalitesinde vesikalık fotoğrafını jpg ya da jpeg formatında sınav modülüne 
yüklemeleri gerekmektedir. 

15 - Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 25 Haziran 2021 tarihinde saat: 17:00’da 
kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle 
adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:00’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları 
gerekmektedir. 

16 - Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından bizzat 
müracaatlar ile posta, mail, faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul 
edilmeyecektir. 

17 - Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı 
sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. 

18 - Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Müracaatlar tamamlandıktan sonra Giriş Sınavı Komisyonu tarafından adayların sınav 

modülü üzerinden sınav ilanında belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol 
edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların 
doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. 
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Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup, adaylara 
başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru 
sürecinde iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Hatalı bilgi nedeniyle 
oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. 

SMS ve e-posta ile başvurusunun reddedildiğini öğrenen aday, itiraz için en geç iki gün 
içerisinde (mesai saatlerinde) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ile 
iletişime geçerek başvurusunun reddedilmesine neden olan bilgi ve belgeleri elden, faks (0312 
422 09 00) numarası veya (sinav@goc.gov.tr) e-posta adresi yoluyla iletmek zorundadır. Aksi 
takdirde aday herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 

Başvurusu kabul edilen adayların merkez veya taşra teşkilatında tercih ettikleri il ve 
pozisyon unvanına göre lisans mezunları için KPSSP (3) puan türü, ön lisans mezunları için 
KPSSP (93) puan türü ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türü esas alınarak en yüksek puana 
sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların 
dağılımını gösteren Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan her pozisyon unvanı için KPSS (B) Grubu 
puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday Giriş (Sözlü) sınavına 
katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı 
aday içerisine girenlerin boy ve kilo şartlarını taşıyıp taşımadıkları sözlü sınavdan önce kontrol 
edilecektir. Boy ve kilo şartlarını taşıyanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Boy ve kilo 
ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı 
puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip 
adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. 

Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati 
ve yeri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek ayrıca 
duyurulacaktır. Resmi internet adresi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili 
adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. 

Ç) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ 
Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) 

internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat 
hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu 
duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri 
sorumlu olacaktır. 

D) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ 
Giriş (Sözlü) sınavlarının günü, saati ve yeri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

(www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. 
Adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve 

yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya 
geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu 
belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 
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E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI 
1 - Avukat pozisyonu için, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar 

Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas, İdari Yargılama Hukuku, Ceza 
Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür 
konularından oluşur. 

2 - Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, 4 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On 
üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve Genel Kültür konularından oluşur. 

3 - Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) ve 
Genel Kültür konuları ile uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı ve trafik 
kurallarından oluşur. 

4 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün 
tüm maddeleri), Genel Yetenek, Genel Kültür ve mesleki konulardan oluşur. 

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU 
Giriş (Sözlü) Sınavı başvurularının incelenmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen 

adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunun yapılabilmesi için 1 (bir) giriş sınav komisyonu ile 
sınavların sözlü aşamasının gerçekleştirilmesi için ihtiyaca göre sözlü sınav komisyonları 
oluşturulacaktır. Sınav Komisyonları 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden oluşur. 

G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ 
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak 

kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından; 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) , 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), 
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan), 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 

tam puan üzerinden değerlendirilir. 
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) 

Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak 
gerekir. 

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı 

sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların 
sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını 
oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı 
olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösteren Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan her 
pozisyon unvanı için Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Puan Listesi oluşturulacaktır. 
Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 
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Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı 
Listeleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Sınav Komisyonlarınca; Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listelerine itirazlar 
değerlendirildikten sonra pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için ayrı ayrı ilan edilen 
pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek kesinleşmiş 
Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları yine Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenecek tarihte 
(www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. 

Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav 
Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil 
etmeyecektir. 

H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan 

Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 (iki) iş 
günü içinde mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile itirazda 
bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 

Sınav komisyonları itirazları 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına 
göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet adresinde ilan 
edilerek duyurulacaktır. 

Sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup 2 (iki) iş günü içinde yapılmayan 
itirazlar işleme alınmayacaktır. 

I) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER 
1 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, (e- Devlet barkodlu 

mezun belgesi oluşturularak alınabilir.) 
2 - Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya 
noterden onaylı fotokopisi, 

3 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) adresli internet sitesinden temin 
edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış resimli İş Talep Formu, 

4 - 3 adet vesikalık fotoğraf, 
5 - 2020 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi, 
6 - Avukatlık pozisyonu için Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden onaylı örneği, 
7 - Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesinin aslı veya onaylı örneği, 
8 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için özel güvenlik kimlik kartının aslı veya 

onaylı örneği, 
9 - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için yukarıda sayılan şartların yanı sıra 

aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet 
hastanelerinden alınan “ülkenin her yerinde çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumu 
bulunmamaktadır” ibareli ve aşağıdaki hususları kapsayan sağlık raporu, 

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığı olmamak, 

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik 
rahatsızlığı olmamak, 

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak, 
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ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek 
işitme kaybı olmamak. 

10 - Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı 
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı 
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev 
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi, 

11 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinden temin 
edilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu, 

Giriş (Sözlü) sınav sonuçları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet 
adresinde ilan edilerek ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca 
ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Giriş (Sözlü) sınavını asıl olarak kazanan 
adayların yukarıda belirtilen belgelerini Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne (www.goc.gov.tr) 
internet adresinde belirtilecek tarihler arasında elden veya posta yoluyla teslim etmeleri 
gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihine kadar Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır.) 

İ) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ 
Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğünce yapılacaktır. 
Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve 

sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir. 
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları 

taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları 
kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

J) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI 
Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle 

boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama 
yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. 

K) DİĞER HUSUSLAR 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş (Sözlü) Sınav şartlarından bir veya 

birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi 
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve 
sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 
06370 Yenimahalle / ANKARA 
Telefon: 0312 422 08 27-29 
 5454/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7327 İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı

Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının
Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4088)

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme

Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelik
–– Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/31)
–– Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 3)
–– Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tır İşlemleri) (Seri No: 8)
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Transit Rejimi) (Seri No: 10)
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Transit İşlemleri) (Seri No: 11)
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Transit Rejimi) (Seri No: 11)
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Transit Rejimi) (Seri No: 12)
–– Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sıra No: 6)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/06/2021 Tarihli ve 10267 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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