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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin
kuruluşu, yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
(2) Bu Kanun, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin kuruluşu, yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez
ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi, Harita Genel Müdürlüğü ile Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,
ç) Şirket: Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketini,
d) Yönetim Kurulu: Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 148. Sayfadadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev, Yetki ve Denetim
Kuruluş
MADDE 3 – (1) Bu Kanunla belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak
üzere; kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununa ve özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi bir milyar iki yüz milyon Türk
lirası olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) unvanı altında bir anonim
şirket kurulmuştur. Şirketin ilgili olduğu Bakanlık, Millî Savunma Bakanlığıdır.
(2) Şirket, 6102 sayılı Kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak
hazırlanan esas sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer.
(3) Şirketin sermayesinin tamamı Hazineye aittir. Ancak, mülkiyet hakkı ile kâr payı
hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye
Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazinenin Şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılır. Şirket işletme bütçesi ile ilgili
olarak her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınır.
Görev ve yetki
MADDE 4 – (1) Şirket millî güvenlik hedefleri doğrultusunda askerî ve sivil amaçlı
her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petrokimya ve diğer kimyevi ürünleri,
makine, teçhizat, malzeme, ham madde, araç gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve
yurt dışında üretme veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde
bulunma, araştırma geliştirme, ürün geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma veya yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve millî olarak geliştirilmesine ilişkin tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, özel endüstri bölgesi veya eğitim kurumları kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri
ile enerji, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma, lojistik destek sağlama, mühimmat ayırma ve
ayıklama faaliyetlerinde ve esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetlerde bulunabilir.
(2) Şirket yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde yerine getirmek amacıyla, aynı şekilde geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla Bakanlık envanterinde bulunan
ham madde, malzeme, araç gereç, cihaz, teçhizat, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini
kullanabilir. Bakanlık envanterinde bulunan bina, fabrika, imalathane, atölye, iş yeri ve benzeri
taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile alt yapı ve
test merkezleri Bakan onayı ile bedelsiz kullanılabilir.
(3) Şirket birinci fıkrada belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için, yurt içi ve yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri
işletme, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube/temsilcilik açma, millî güvenlik ve ulusal
kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine
sahiptir. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme
Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilir.
(4) Şirket ikili veya çok taraflı anlaşmalar gereği yabancı ülkeler tarafından Türkiye’de
bırakılanlar ile kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde ellisi
kamuya ait olan bağlı ortaklıklarca ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini
kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya teh-
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likesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan)
mal ve malzemeleri; birinci fıkrada belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli olan malzemelerin üretilmesinde ham madde olarak kullanmak ve gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlarından satın alabilir veya
devralabilir. Bu fıkrayla ilgili hususlar hakkında 17/12/1937 tarihli ve 3284 sayılı Bazı Maden
Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Denetim
MADDE 5 – (1) Şirket, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşları arasından Genel Kurul kararı ile belirlenecek
kuruluş tarafından bağımsız denetime tabi tutulur. Hazırlanan bağımsız denetim raporu, Genel
Kurula sunulmasını müteakip Şirket tarafından Bakanlığa ve Hazine ve Maliye Bakanlığına
gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve Personel
Yönetim
MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri, bir üye Hazine ve Maliye Bakanının önereceği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Müdür, Genel Kurul
tarafından belirlenir.
(2) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu
üye sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile çalışma usul ve
esasları, Şirketin faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, tasfiye ve denetimi, iştirakler kurulması, devir ve tasfiyesi, mali hükümleri ile diğer hususlar Şirketin esas sözleşmesiyle belirlenir.
(3) Yönetim Kurulunda görev alan kamu görevlilerine 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen
tutarda ödeme yapılır.
Personel rejimi
MADDE 7 – (1) Şirket hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 22/5/2003 tarihli ve 4857
sayılı İş Kanununa tabi personel eliyle yürütülür. Bu kapsamda istihdam edilecek personel,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Şirket faaliyet alanı ile
ilgili konularda geçici veya sürekli olarak yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilir.
Şirkette istihdam edilecek personel hakkında kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına
dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. İstihdam edilecek personelin; işe alınması, sayısı, nakli,
görevlendirilmesi, eğitimi, niteliği, kadrosu, unvanı, ücreti ile diğer tüm mali ve sosyal hakları,
terfisi, izni, çalışma esasları, vekâlet, ödül ve disiplin işlemleri ile sözleşme esasları ve benzeri
diğer uygulamaya ilişkin hususlar Genel Kurul tarafından çıkarılacak düzenlemeler ile belirlenir. Genel Kurul bu yetkisini Yönetim Kuruluna devredebilir. Ancak anılan personele, ücret
ve diğer tüm mali ve sosyal hakları kapsamında yapılacak ödemelerin aylık ortalaması, Hazine
ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Genel Kurul tarafından tespit edilecek üst sınırı geçemez.
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(2) Şirket bünyesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen çalışma izni veya çalışma
izni muafiyeti ile yabancı uyruklu personel çalıştırılabilir. Başvuruya ilişkin izlenecek usul ve
esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken belirlenir. Çalışma
izni muafiyeti olan yabancı, iş sözleşmesi süresi boyunca Türkiye’de ikamet edebilir ve Şirket
bünyesinde çalışabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
Muafiyet
MADDE 8 – (1) Şirket ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Şirkete ait olan iştirakler 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt
Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî
Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,
12 nci maddesi hariç 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 10/7/2018 tarihli ve 2 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine tabi değildir.
Şirket yöneticileri ve personeline ödenecek yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarı ile kullanılacak
taşıtlara ilişkin usul, esas ve limitler Genel Kurul tarafından belirlenir.
(2) 6102 sayılı Kanunun ayni ve nakdî sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna,
genel kurul toplantısına çağrı usulü ile genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi
görevlendirilmesine ilişkin hükümleri Şirket hakkında uygulanmaz.
(3) 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler, Şirketten yapacakları mal veya hizmet alımları ile savunma ve güvenlik alanlarına ilişkin yapım işleri yönünden,
bu Kanunlarda yer alan hükümlere tabi değildir. Bu fıkra kapsamında yapılacak alımlar ile Şirket ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Şirkete ait olan iştiraklerin yapacağı alımlara ilişkin
usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(4) Sermaye ve sermaye artırım hâlleri ile ilgili olarak 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi Şirket hakkında uygulanmaz.
(5) Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri
ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine
devre konu edilemez.
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Atıflar
MADDE 9 – (1) Mevzuatta Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna yapılan atıflar Şirkete yapılmış sayılır.
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 10 – (1) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listenin “A- İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ (İDT)” başlıklı
bölümünün “İlgili Bakanlık: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI” başlığı altında yer alan “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)” satırı listeden çıkarılmıştır.
(2) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendine “asli görevleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Makine
ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin faaliyet alanı” ibaresi eklenmiştir.
Personele yönelik geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda istihdam edilen
4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II)
sayılı cetvele tabi personel mevcut statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük haklarıyla
Şirkette istihdam edilmeye devam edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla emekli
aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan istekte bulunanların emekliye ayırma işlemleri
gecikmeksizin yerine getirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi müteakip altı aylık sürenin
sonundan itibaren Şirkette özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılamaz.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda; Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı,
I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Fabrika/İşletme Müdürü, Fabrika/İşletme
Müdür Yardımcısı, Müdür, Kısım Müdürü, Müdür Yardımcısı ve benzeri idari görevleri olanların görevi başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Görevleri sona eren yöneticiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi müteakip
altı aylık sürenin bitimini geçmemek üzere yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar birinci
fıkra hükümleri çerçevesinde görevlerine devam eder. Bu zamanda geçen süreler, makam ve
görev/temsil tazminatı verilmesi gereken kadrolar için ara verilmeksizin çalışılmış gibi sayılır
ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek
68 inci ve mülga ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır.
(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi olarak çalışan personele, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Yönetim Kurulunca iş sözleşmesi
teklif edilir. Şirket ile sözleşme imzalayanlar, bu kapsamda geçen hizmet süreleri kıdeme bağlı
haklarının tespitinde dikkate alınmak suretiyle, 4857 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilir.
Bunlardan;
a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun
hükümleri uygulananlar hakkında, işçi statüsüne geçirildikleri tarihten itibaren doksan gün
içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı
olma talebinde bulunmayanların 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir. Bunların emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas
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kadro, görev veya pozisyonları dikkate alınmaya devam olunur. Ayrıca, bu şekilde geçen süreleri kıdem aylıkları ile 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve mülga ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır ve bunların emeklilik keseneğine esas aylık
derece ve kademeleri genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. Bunlara Şirkette geçen çalışma süreleri için kıdem tazminatı ödenmez ve bu süreler emekli
ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.
b) İşçi statüsüne geçirildikleri tarihten itibaren doksan gün içinde 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunanların sigorta primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak ve yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun
ilgili hükümlerine göre belirlenir.
c) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle
sigorta primine esas kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenler, taleplerine
bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılır.
ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına girenlerden iş sözleşmesi 25/8/1971 tarihli
ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında sona erenlere ödenecek kıdem tazminatına esas hizmet süresinin tespitinde; emekli ikramiyesine esas hizmet süreleri de dikkate
alınır. Ancak, bunlara emekli ikramiyesine esas hizmet süreleri için ödenecek kıdem tazminatı,
ilgilinin Devlet memurluğu veya sözleşmeli personel statüsünün sona erdiği tarihteki emeklilik
keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki katsayılar
dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarını geçemez.
(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi olarak çalışan personelden, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Şirket ile sözleşme imzalamayı
kabul etmeyenler, üç farklı il tercihi alınarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek
üzere Yönetim Kurulunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. Bildirilen personelin atama teklifleri, kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurumla gerekli koordinasyon
sağlanmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarının
hizmet ihtiyaçları ve personelin il tercihleri göz önünde bulundurularak 4046 sayılı Kanunun
22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir ve söz konusu personel
hakkında anılan madde hükümleri uygulanır. Tercihte bulunmayan personelin atama teklifleri
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler Şirket
tarafından karşılanır.
(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda
4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personel mevcut iş sözleşmesi ile birlikte Şirkete devredilmiş sayılır ve bunların Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda geçen hizmet süreleri kıdeme bağlı haklarının tespitinde dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında Şirkette çalışmaya devam
edenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmaya devam eder.
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(6) Şirkette çalışmaya devam etmek istemeyen mevcut işçiler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumunda istihdam edildikleri statüye uygun kadro ve pozisyonlarda istihdam edilmelerini sağlamak üzere Bakanlığa bildirilir. Şirket tarafından bildirilen personelin
işlemleri Bakanlık tarafından yürütülür. Bakanlık tarafından personele, Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardan belirlenen üç farklı birimden tercih yapılmak üzere atama teklif
edilir. Bu personelin iş sözleşmesi Bakanlığa devredilmiş sayılır ve bunların Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu ile Şirkette geçen hizmet süreleri kıdeme bağlı haklarının tespitinde dikkate
alınır. Bu fıkra kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro ve pozisyon bulunmaması
halinde söz konusu kadro ve pozisyonlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin
yapıldığı tarih itibarıyla ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu fıkra kapsamında devredilen
personel bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan Şirket sorumludur. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren on beş gün içinde yeni görevlerine başlamak zorundadır.
(7) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda çalışmayı kabul etmeyenler
ile on beş gün içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin geçerli
sebep kapsamında olduğu ve Şirket tarafından 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi yükümlülüğünün yerine getirildiği kabul edilerek feshedilir. Bu fıkra kapsamında iş sözleşmesi feshedilenlerin, kıdem tazminatı ile fesih tarihinden önce doğmuş ve fesih
tarihinde ödenmesi gereken işçilik alacaklarına ilişkin hakları saklıdır.
Devir
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunla kapatılan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait her türlü taşınır, taşınmaz, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar,
hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile iştiraklerindeki sermaye katılım payları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek
kalmaksızın Şirkete devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup kapatılan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna tahsis edilmiş taşınmazlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Şirkete tahsis edilmiş
sayılır.
(2) Bu Kanunla kapatılan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yapılmış
olan sözleşmelere, Şirket halef olur. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun leh ve aleyhine
açılmış davalarda ve icra takiplerinde Şirket kendiliğinden taraf sıfatını kazanır.
(3) Bu madde kapsamındaki her türlü devir, temlik ve intikaller veraset ve intikal vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek her türlü sözleşme,
protokol ve kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
(4) Şirket esas sözleşmesi ile Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak
düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar geçecek sürede Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Ana Statüsünün bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile mevcut yönetmelik ve yönergeler
uygulanmaya devam olunur.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
2/7/2021
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Cumhurbaşkanlığından:
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YÖNETMELİKLER
İçişleri Bakanlığından:
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Türk Silahlı
Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay ve uzman erbaş sınıfı personel,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış, aynı maddeye altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer
fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli subay ve
astsubaylardan asgari “B” sınıfı sürücü belgesine sahip ve birimlerce düzenlenecek askeri araç
sürücü intibak eğitimini başarıyla tamamlayarak askeri araç kullanıcı yeterlilik (sertifika) belgesini almaya hak kazanan personel, bu belge ile askeri araçları kullanmaya yetkilidir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve
Altyapı Bakanları birlikte yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
GEMİLERİN TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin
Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k), (m) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“k) Tadilat: Gemi ve su araçlarının tam boyu, genişliği ya da derinliğinden herhangi
birinin değişmesini veya gros tonilatosunun bir yıl içinde yüzde beşten fazla değişmesini veya
güverte sayısı ya da direk sayısından en az birinin artmasını veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı ya da tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini,”
“m) Tanınmış kuruluş: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde tanımlanan tanınmış klas
kuruluşunu,”
“ö) Yetkilendirilmiş kuruluş: Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde İdare tarafından yetkilendirilen klas kuruluşunu,”
“p) Gemi kimlik tanımlama sistemi: Tonilato ölçümü yapılarak gemi sicillerinden herhangi birine tescili veya bağlama kütüğüne kaydı gerçekleştirilen gemi ve su araçlarının takibi,
güvenliği ve kamu menfaati gereği Bakanlık tarafından gemi donatanına tahsis edilen ve gemiye yerleştirilen kimlik tanımlamayı barındıran elektronik teknolojiyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Balık avlama cinsi gemilerin tam boy ölçümlerinde tekne yapısının dışına çıkan
baş kasara, küpeşte, ön küpeşte, sabit platform ve kıç aynalık gibi yapılar tam boya dâhil edilir.
Ancak bu cinsteki gemilerde avlanma esnasında kullanılan hizmet botlarının suyla buluşmasını
sağlayan rampaların 1,5 metreye kadar olan kısmı, ölçümlerde tam boya dâhil edilmez. Ulusal
mevzuata göre gerçekleştirilecek denetim ve belgelendirmelerde bu tam boy değeri dikkate
alınır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte geçen gemi ve su araçlarının boy uzunluklarına
göre ölçülmesi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:
a) Tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçlarının tonilatoları; liman başkanı ve
liman başkan yardımcısı ile eğitim süresi en az 4 (dört) yıl olan denizcilikle ilgili fakülte ve
yüksek okulların güverte, deniz ulaştırma, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi maki-
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neleri işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olan personel ile mesleki yeterlilikleri gemi
inşa mühendisliği olan personel tarafından ölçülür. Ayrıca yukarıdaki şartları taşımayan ancak
İdarenin düzenlediği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş diğer personel tarafından da ölçülür.
b) 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki teknelerin tonilatoları; liman başkanı ve liman
başkan yardımcısı ile eğitim süresi en az 4 (dört) yıl olan denizcilikle ilgili fakülte ve yüksekokulların güverte, deniz ulaştırma, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olan personel ile mesleki yeterlilikleri gemi inşa mühendisliği olan personel tarafından ölçülür. Ayrıca yukarıdaki şartları taşımayan ancak İdarenin
düzenlediği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş diğer personel tarafından da
ölçülür.
c) Tam boyu 15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının tonilatoları; eğitim süresi en az
4 (dört) yıl olan denizcilikle ilgili fakülte ve yüksek okulların güverte, deniz ulaştırma, deniz
ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği bölümlerinden mezun
olup liman başkanı, liman başkan yardımcısı, denizcilik sörvey mühendisi, denizcilik uzmanı,
denizcilik uzman yardımcısı, mühendis, araştırmacı ile uzman kadrolarında bulunan İdarenin
düzenlediği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş personel ile mesleki yeterlilikleri gemi inşa mühendisliği olan personel tarafından ölçülür.
ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki ölçüme esas olan hesaplar ölçüm konusunda
yetkili personel tarafından imzalanır ve hesaplar sonucu düzenlenen tonilato belgesi paraflanarak eklerle birlikte imzaya sunulur.
(2) Hazırlanan tonilato belgesine kayıt şekline göre teknik kütük defterinden veya bağlama kütüğü sisteminden alınacak bir sıra numarası verilir.
(3) Liman başkanlıkları bünyesinde ölçmeye yetkili personelin bulunmadığı durumda
gemi ve su araçlarının mahallinde ölçülebilmesi için, en yakın ölçmeye yetkili personelin bulunduğu diğer bir liman başkanlığından personel talep edilir.
(4) Yurt dışında bulunan mevcut veya yeni inşa Türk Bayraklı gemi ve su araçlarının
ölçülmesi için, İdare ölçümün yapılması amacıyla yetkili personel görevlendirebilir veya İdare
tarafından iş bazında yetkilendirilmiş kuruluşlara ölçüm için yetki verilebilir.
(5) Tonilatosu ölçülecek gemi ve su araçlarının yapım özellikleri nedeniyle bu Yönetmelikte belirtilen kurallara göre ölçülmesinin uygun olmayacağının veya mümkün olmayacağının veya ölçümün gerçek değerinden çok farklı sonuçlanacağının tonilato ölçmeye yetkili
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birim tarafından değerlendirilerek İdareye bildirilmesi halinde, ölçmenin nasıl yapılacağı İdare
tarafından belirlenir. Bu durumda, gemi ve su aracının tonilatosunu ölçmek üzere İdare tarafından görevlendirme yapılır.
(6) İç sularda çalışan tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları ile Gezi Tekneleri
ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki tekneler, bağlama kütüğüne kayıt için
yetkilendirilen belediye başkanlıklarında görevli ve İdarenin düzenleyeceği eğitim sonunda
yetkilendirilen lisans veya ön lisans mezunu personel tarafından ölçülür.
(7) İç sularda çalışan tam boyu 15 metre ve üzeri olan gemi ve su araçlarının tonilatoları
ise İdarenin tonilato ölçmeye yetkili birimi tarafından yapılır ve belgelendirilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (b),
(c), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“7 nci maddede yer alan durumlarda gemi ve su araçlarının tonilatosunun ölçülmesi amacıyla
başvurular, liman başkanlığına ve iç sular için liman başkanlığına veya belediye başkanlığına
aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır:”
“b) 7/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği kapsamında yeni inşa edilen veya tadilat
yapılan gemi ve su araçlarından; yetkilendirilmiş kuruluşun gözetimi altında inşa edilenler için
yetkilendirilmiş kuruluş gözetimi altında inşa edildiğine dair yazı, yetkilendirilmiş kuruluşun
gözetimi altında inşa edilmeyenler için Gemi, Su Aracı İnşa, Tadilat Takip Raporu.
c) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında bulunan tekneler
hariç gemi ve su araçlarından EK VII’de yer alan Gemi, Su Aracı Yapı Bildirisi veya bu belgenin diğer ülkelerdeki muadili olan üretici sertifikası.”
“d) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki tekneler hariç,
tam boyu 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçları için genel plan, endaze planı, boyuna
ve enine kesit planı ve bunlara ek olarak gemi ve su aracının cinsi ve tipine göre ölçen makam
tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar.”
“g) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden
ayrıca uygunluk beyanı.”
“ğ) Liman başkanlığı veya belediye başkanlığından temin edilmiş ve ölçüm yapılan gemiye tanımlanan gemi kimlik tanımlama sistemi.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Liman başkanlığı ve belediye başkanlıklarına yapılan itirazlar müracaat tarihinden
itibaren on beş iş günü içerisinde, İdareye yapılan itiraz ise müracaat tarihinden itibaren otuz
iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve aynı süre içerisinde itirazın sonucu ilgilisine yazılı olarak
bildirilir.
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(3) İdareye ve liman başkanlığına yapılan her itirazın değerlendirilmesi için İdare tarafından belirlenecek itiraza yönelik yeniden ölçme bedeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner
Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Tam boyları 15 metreden küçük gemi ve su araçları ile Gezi Tekneleri ve Kişisel
Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin tonilatolarının ölçülmesi
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, tam boyu 15 metreden küçük
gemi ve su araçları ile Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamına giren
teknelerin tonilatoları EK II’de tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülür.”
(2) Tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları için üç boyut ölçme kuralının uygulanışı ile ilgili ayrıntılar ve ölçme metodunun uygulanışı EK II’de yer alan Balık Avlama
Gemileri Hariç Tam Boyu 15 Metreden Küçük Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarının Ölçülmesi Esasları (Üç Boyut Ölçme Kuralı)’nda tarif edilmiştir.
(3) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamına giren tekneler için
üç boyut ölçme kuralının uygulanışı ile ilgili ayrıntılar ve ölçme metodunun uygulanışı EK II’de
yer alan Ulusal Standarda Göre Ölçüldüğünde Boyu (LH) 24 Metreden (Dahil) Küçük Özel
Teknelerin Tonilatolarının Ölçülmesi Esaslarında tarif edilmiştir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Gemi ve su araçlarının ölçümü karada veya ölçü kontrolünün yapılabildiği uygun
deniz ortamlarında, gemi ve su aracı üzerinden yapılır. Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları
Yönetmeliği kapsamındaki tekneler hariç, tam boyu 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su
araçlarının ölçme işlemi, gemi üzerinden alınan ölçü ile proje ölçülerinin uyumluluğu kontrol
edildikten sonra gemiye uygun projeler üzerinden sözleşmeye göre hesaplar yapılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gemi
sürvey kurulu başkanlığı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın
(b) bendinde yer alan “ölçen gemi sürvey kurulu başkanlığı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ç) EK II’de yer alan Ulusal Standarda Göre Ölçüldüğünde Boyu (LH) 24 Metreden
(Dahil) Küçük Özel Teknelerin Tonilatolarının Ölçülmesi Esaslarında tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülen Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamına giren ve
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ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 24 metre ve daha küçük özel tekneler için
EK V - E’de yer alan forma uygun olarak ölçme raporu kullanılır. Gezi Tekneleri Yönetmeliği
kapsamı dışındaki boyu (LH) 24 metreden büyük özel tekneler ise sözleşmeye uygun olarak
ölçülür ve belgelendirilir.”
“a) Sicillerden birine kaydedilecek gemi ve su aracını ölçen liman başkanlığınca;
1) Ölçme raporu düzenledikten ve teknik kütüğe kayıt edildikten sonra tonilato belgesi
harcı alınarak tonilato belgesi düzenlenir.
2) Tonilato belgesinin asıl nüshası ölçmeyi yapan liman başkanlığı veya belediye başkanlığı tarafından tescil için gemi ve su aracı malikinin tercih ettiği sicil limanı olan liman başkanlığına gönderilir.”
“(6) Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde İdare tarafından
yetkilendirilen klas kuruluşları gözetiminde inşa edilen gemilerin ölçümü ve belgelendirilmeleri
bu Yönetmelikte yer alan kurallar çerçevesinde yapılır. Yetkilendirilen klas kuruluşları, ölçüm
ve belgelendirme yaptığı geminin ölçüm raporu ve tonilato belgesinin onaylı bir nüshası ile
8 inci maddede belirtilen ölçüm için gerekli belgeleri geminin teknik kütük kaydının tutulduğu
liman başkanlığına gönderirler.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (e)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Bayrak değişiminden sonraki ilk üç (3) aylık süre içerisinde liman başkanlığınca
mevcut tonilato belgesine istinaden süre kısıtlaması yapılmadan yeni tonilato belgesi yayımlanır.
c) Liman başkanlığınca, yeni belge yayımlandıktan sonra tonilato belgesini yayımlayan
önceki bayrak devletinden veya yetkilendirilmiş veya tanınmış kuruluştan tonilato belgesine
esas olan tonilato hesapları resmi yazı ile istenir.”
“e) Gemi Türk bayrağına geçtikten sonra mevcut tonilato değerlerinin doğruluğuna yönelik yapılacak kontrol, geminin emniyet belgelerine esas ilk planlı ara veya beş yıllık denetimlerinden hangisi önce ise bu denetim esnasında liman başkanlığınca yerine getirilir. Ayrıca
geminin yurt dışında bulunduğu ülke göz önüne alınarak tonilato değerlerine yönelik kontroller
için idare iş bazında yetkilendirilmiş kuruluşları da yetkilendirebilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Kayıtlı gemilerden 7 nci maddenin birinci fıkrası gereğince tonilato
belgesi yenilenenlerin değişen bilgileri, teknik kütük veya bağlama kütüğü kaydının bulunduğu
liman başkanlığı veya belediye başkanlığı tarafından ilgili gemi sicil veya bağlama kütüğü limanına en geç on iş günü içerisinde bildirilir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yayımlanmasından önce, balık avlama cinsi
gemilerde balık avlama amacıyla kullanılan hizmet botlarının suyla buluşmasını sağlayan rampaların ölçümleri 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun olmayan gemiler, 17/11/2009 tarihli
ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği kapsamındaki
karada yapılacak ilk su altı sörveyine kadar mevzuata uygun hale getirilerek belgelendirilir.
Karada yapılacak ilk su altı sörveyinden sonra hizmet botlarının suyla buluşmasını sağlayan
rampaların 5 inci maddedeki ilgili şartları sağlamadığı tespit edilen gemiler durumlarını bu
şartlara uyduruncaya kadar belgelendirilmez.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında ölçümü yapılmış veya ölçümü yapılacak gemilere yerleştirilmesi gereken gemi kimlik tanımlama sistemi, İdarece gerekli altyapının tamamlanmasının ardından yayımlanacak uygulama talimatında belirtilen usullere göre tahsis edilecektir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen uygulama talimatı İdarece yayımlanıncaya kadar tonilato
ölçümü için başvuru sahibinden gemi kimlik tanımlama sistemi tahsis belgesi istenmeyecektir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eklerinde yer alan “Gezi Tekneleri Yönetmeliğine”
ibaresi “Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğine” ve “T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/3/2009

27167

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

2/4/2010

27540

2-

7/6/2013

28670

3-

15/1/2019

30656 (Mükerrer)
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigortacılık uzmanı ve sigortacılık uzman
yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez
hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlara
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunda istihdam edilecek sigortacılık uzmanları ile sigortacılık uzman yardımcıları hakkında
uygulanır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Başkan: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanını,
b) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,
c) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (A) grubu kadrolar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
ç) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
d) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
e) Meslek personeli: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatla Kuruma verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği asli ve sürekli hizmetleri yürüten sigortacılık uzman ve
uzman yardımcılarını,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
g) Uzman: Sigortacılık uzmanını,
ğ) Uzman yardımcısı: Sigortacılık uzman yardımcısını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Personelinin Görevleri ve Seçimi
Meslek personelinin görevleri
MADDE 4 – (1) Meslek personeli; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu,
28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatla Kuruma verilen görevleri tam ve eksiksiz
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yerine getirmekle ve Kurumun görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yaparak uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş
ve önerilerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına ve görüşülmesine katkıda
bulunmak, Ülke sigortacılığının ve özel emeklilik uygulamalarının gelişmesi, sigortalıların ve
katılımcıların korunması için alınması gerekli tedbirleri belirlemeye katkıda bulunmak, araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlidir.
(2) Meslek personeli, etik davranış ilkelerine uygun davranmak, sır saklamak, adil ve
tarafsız olmakla sorumludur.
Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Kuruma uzman yardımcısı olarak atanacakların yazılı ve sözlü olmak
üzere iki aşamalı olarak yapılacak giriş sınavında başarılı olmaları şarttır. Giriş sınavı, Kurumun
hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Başkan tarafından uygun görülecek tarihlerde açılır.
(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı açıktan atama izni alınmış kadro sayısının
yirmi katından fazla olamaz.
(3) Sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile
belirlenir.
(4) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri; Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
Sınav ilanı
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, açıktan atama izni alınmış kadro sayısı,
uzmanlık alanları ve/veya kontenjanları, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya buna
denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınav puanı, KPSS puan türleri ve taban puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, sınava
son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı, öğrenim
dalına göre sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile sınava ilişkin diğer hususlar, sınav tarihinden en az bir ay önce Kurumun resmî internet sitesinde, Cumhurbaşkanınca belirlenen
kurumun internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.
Aranan şartlar
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Kanunun
48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:
a) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans, matematik, istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Kurumca duyuruda belirlenecek
öğrenim dallarından mezun olmak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS’den sınav ilanında yer alan puan türü ve/veya türlerinden taban puanı ve/veya puanları almış olmak.
ç) Kurumca gerekli görüldüğü takdirde, sınav ilanında belirtilen dillerden giriş sınavının
son başvuru tarihi itibarıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde
puan almak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar ilanda belirtilen KPSS puan türü ve/veya türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Yapılan sıralamada,
sınav ilanında belirtilen sayıda aday arasına girmiş olanlar giriş sınavına kabul edilirler. Son
sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.
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İstenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Başvuru formu,
b) T.C. kimlik numarası beyanı (başvuru formunda belirtilir),
c) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,
ç) KPSS sonuç belgesinin aslı, onaylı fotokopisi veya barkodlu internet çıktısı,
d) Dil sınavı sonuç belgesinin aslı veya barkodlu internet çıktısı,
istenir.
(2) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu
kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
Başvuru şekli ve yeri
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen
adrese veya giriş sınavı ilanında belirlenmesi halinde resmî internet sitesi üzerinden yapılır.
(2) İstenen belgelerin en geç, giriş sınavı ilanında belirtilen son başvuru tarihi mesai
saati bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen
süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate
alınmaz.
Giriş sınavı komisyonu
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Başkanın ya da görevlendireceği başkan
yardımcısının başkanlığında ve Başkan tarafından başkan yardımcıları ve daire başkanları arasından belirlenecek en az beş üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde Başkanın onayıyla öğretim
üyeleri arasından veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda uzman en fazla dört
üye daha komisyonda üye olarak görevlendirilebilir.
(2) Giriş sınavı komisyonu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar alır. Komisyonda çekimser oy kullanılamaz. Kurum içinden tespit
edilecek iki yedek üye, asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları ve toplantı
yeter sayısı sağlanamaması halinde, tespit sırasına göre komisyona katılır.
(3) Giriş sınavı komisyonu, sınav konularının belirlenmesi ve soruların hazırlanması,
sınavların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenmesi ve itirazların
karara bağlanması ve sınavlarla ilgili diğer işlemleri yürütür.
(4) Sınavlara, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye
kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye
veya üyeler giriş sınavı komisyonu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya
üyeler görevlendirilir.
(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından
yürütülür.
Giriş sınavına çağrı
MADDE 11 – (1) Giriş sınavına süresi içinde başvuran adayların başvuruları incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
tarafından tespit edilir. Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca, aranılan şartları taşıyan adaylar ilanda belirtilen KPSS puan türü ve/veya türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Sınav ilanında belirtilen sayıda aday arasına girmiş olanlar
komisyon tarafından tutanakla belirlenir ve Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sınavdan en az 15 gün önce adaylara duyurulur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.
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Yazılı sınav aşaması
MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı aşaması, Kuruma alınacak personelin bilgi düzeyini belirlemeye yönelik olarak Kurum tarafından yapılır. Gerekli görülen hallerde ÖSYM
Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
Yazılı sınav için konusunda uzmanlaşmış kişi veya kuruluşlardan gerekli destek sağlanabilir.
(2) Yazılı sınav, mezun olunan bölümlerin müfredatına uygun konularda ve/veya Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Ekonometri, Matematik, İstatistik,
Aktüerya, Sigortacılık ve Finans alanları içerisinden belirlenecek konularda yapılır.
(3) Sınav ilanında belirtilmek kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.
(4) Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı
belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.
(5) Yazılı sınav için belirlenecek sınav konularına ilave olarak yabancı dil sınavı yapılabilir.
(6) Yazılı sınavda adayların fakülte veya öğrenim dallarına göre belirlenecek her konu
grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az 60
puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70
puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen
kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip
olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.
Yazılı sınavın uygulanması
MADDE 13 – (1) Sınavlar, Başkan tarafından görevlendirilen Kurum personelinin gözetiminde yapılır.
(2) Giriş sınavı komisyonu, sınav sonuçlarını en geç bir ay içerisinde Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim eder. Başarılı olanların listesi, sonuçların teslimi tarihini takip
eden iki iş günü içerisinde Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmaz.
Sözlü sınav aşaması
MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan
verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi
için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.
(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
(3) Sözlü sınav tarihi, Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.
Değerlendirme
MADDE 15 – (1) Giriş sınavı komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında
başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle
giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve kadro unvanı ve/veya uzmanlık alanları itibarıyla sıralamaya tabi tutar. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en
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yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, asıl aday
olarak belirlenir. Ayrıca giriş sınavında başarılı olmak şartıyla sınav ilanında belirtilen kadro
sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.
(2) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, birinci fıkrada belirtilen sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren
altı ay içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama
yapılarak atama yapılabilir. Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak
veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
(3) Sınav duyurusunda uzmanlık alanları itibarıyla alınacak personel sayısına yer verildiği hallerde, yapılan sınavda bu sayıda aday başarılı olmamış ise giriş sınavı komisyonunun
önerisi üzerine uzmanlık alanları itibarıyla belirlenen kontenjanlar arasında sayısal değişiklik
yapmaya, sınav duyurusunda ilan edilmek kaydıyla Başkan yetkilidir.
(4) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir.
Ayrıca sınav sonucu başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir.
(5) Giriş sınavında başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç iki ay içerisinde istekleri üzerine başvuru belgeleri iade edilir.
(6) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, Kuruma iletilecek şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazın Kuruma ulaşmasını takip eden on
iş günü içinde giriş sınav komisyonu tarafından ilgili itiraz değerlendirilerek sonucu ilgiliye
yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Atama için istenen belgeler
MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan adayların atama işlemi yapılmadan önce aşağıda belirtilen belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekir:
a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin (öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin) aslı veya onaylı sureti.
b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
c) Erkek adaylardan askerlik durumuna dair beyan.
ç) Adli sicil beyanı.
d) Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf.
(2) İstenen belgeleri Kurumca bildirilen süre içinde teslim etmeyen adayların ataması
yapılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Yardımcılık süresi
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe atandıktan sonra en az üç yıllık bir yardımcılık dönemi geçirirler. Bu süre içinde aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat
izni kullananların yardımcılık süreleri, görevden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.
Yetiştirilme esasları
MADDE 18 – (1) Kurum, hazırlanan genel ve özel yetiştirme programları ile uzman
yardımcılarının yardımcılık dönemlerinde en iyi şekilde yetişmelerini sağlar.
(2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesinde;
a) Kişiliklerinin mesleğin gerektirdiği bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde
geliştirilmesi,
b) Mesleki mevzuat ve uygulama ile inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve
uzmanlık kazandırılması,
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c) Bilimsel çalışma, araştırma ve etkin bilgisayar kullanma gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığının kazandırılması,
ç) Uluslararası güncel standartlarının, tekniklerinin ve ilkelerinin öğrenilmesi,
d) Yazışma yapma ve rapor yazma konusunda bilgi ve yetenek kazandırılması,
e) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi,
f) Meslekleriyle ilgili sosyal, kültürel ve özellikle uzmanlık gerektiren etkinliklere aktif
olarak katılmalarının sağlanması,
g) Yönetici olmak için gerekli niteliklerin kazandırılması,
ğ) Yurt içi ve yurt dışında sigortacılık ve özel emeklilik sektöründeki uygulamaların ve
eğilimlerin takibi alışkanlığının kazandırılması,
h) Sigortacılık ve özel emeklilik ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki her türlü kurum, kuruluş ve organizasyonlar nezdinde Kurumu en iyi şekilde temsil edebilme kabiliyetinin kazandırılması,
gibi amaçlara öncelik verilir.
(3) Uzmanlar; uzman yardımcılarının mesleki eğitimlerine yardımcı olmak, teorik ve
teknik bilgileri vermek, işlerin yürütülmesi hususunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına
yardımcı olmak ve görevlerine intibaklarını sağlamak, yazılı ve sözlü ifade, takip ve denetim
yeteneklerinin geliştirilmesi hususunda gerekli yardımı yapmak ve yol göstermekle görevlidir.
(4) Mesleki eğitimin konuları, süresi, sınavlar ile eğitime ilişkin diğer hususlar Başkan
tarafından belirlenir.
Yetiştirme programı
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile kabul edilen Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
çerçevesinde Başkan tarafından belirlenen usul ve esaslara göre mesleki eğitime tabi tutulur.
(2) Eğitim dönemi içerisinde daire başkanlıklarında fiilen görevlendirilen uzman yardımcılarının mesleki uygulamayı öğrenmeleri sağlanır. Uygulama çalışmaları, ilgili daire başkanlarının sorumluluğu altında yürütülür. Adayların, yetişme program ve gereksinmelerine
göre hangi tür inceleme ve araştırmalarda, hangi birimlerde, ne kadar süre ile çalışacakları Başkan tarafından belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tez Hazırlama
Tez konusunun belirlenmesi ve teslimi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcılığında en az 24 ay hizmet süresini dolduran uzman
yardımcıları tarafından Kurumun çalışma alanları ile uzman yardımcısının Kurumda çalıştığı
konular dikkate alınarak, üç farklı tez konusu ile tez konularına göre belirlenecek danışman
adayı Başkana sunulur. Başkan, tezin konusunu ve danışmanı belirler. Tez danışmanları, kurul
başkan yardımcıları, daire başkanları, grup başkanları veya uzmanlar arasından seçilebilir.
(2) Uzman yardımcılarına, belirlenen tez konusunun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren tezlerin hazırlanması için 12 ay süre verilir.
(3) Tezin, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel
araştırma esaslarına uygun olarak bilimsel çalışma etiğine uygun şekilde hazırlanması gerekir.
Tezler, Kurum tarafından yayımlanan Tez Hazırlama Kılavuzuna uygun şekilde hazırlanır.
(4) Uzman yardımcıları hazırladıkları tezlerini süresi içerisinde, bağlı bulundukları daire
başkanlığı aracılığıyla Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
(5) Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına, teslim edememe sebebi de
dikkate alınmak suretiyle tezlerini sunmaları için altı ayı aşmamak üzere Başkan tarafından ek
süre verilebilir.
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Tez jürisi
MADDE 21 – (1) Tez jürisi, Başkan tarafından başkan yardımcıları, daire başkanları
veya grup başkanları arasından belirlenecek beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde öğretim üyeleri arasından en fazla iki üye daha tez jürisine ilave edilebilir.
(2) Tez jürisi, asıl üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle toplantıya katılamamaları durumunda, yedek üyeler tespit sırasına göre tez jürisine katılır.
Tezlerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı kendisine intikal eden tezleri,
en geç üç gün içinde tez jürisi üyelerine intikal ettirir.
(2) Tez jürisi, Kurum tarafından yayımlanan Tez Okuma ve Değerlendirme Kılavuzu
kapsamında en geç iki ay içinde tezlerle ilgili değerlendirmesini yaparak uzman yardımcısını
tez savunmasına çağırır.
(3) Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların
ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarılı kabul edilmesi
için tez notunun en az 70 puan olması zorunludur.
(4) Tezin başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekçeleriyle
birlikte uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir. Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya
başarısız kabul edilmesi halinde uzman yardımcılarına tezini vermesi veya düzeltmesi için altı
ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez, jüri üyeleri tarafından
bir aylık süre içerisinde değerlendirilir. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa
verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Atama
Yeterlik sınavı
MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavı, mesleki bilgi ve mevzuat bilgisinin ölçülmesine yönelik olarak yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan ibarettir.
Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 24 – (1) Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için;
a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl çalışılmış
olması,
b) Hazırlanan uzmanlık tezinin başarılı bulunması,
şarttır.
(2) Üç yıllık süreye aylıksız izinde geçen toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izninde geçen süreler dâhil değildir.
Yeterlik sınav komisyonu
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Başkanın başkanlığında veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında olmak üzere Başkan tarafından başkan yardımcıları, daire başkanları veya grup başkanları arasından belirlenecek toplam beş asıl üye ile iki
yedek üyeden oluşur. Yeterlik sınav komisyonu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve
toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar alır. Komisyonda çekimser oy kullanılamaz. Kurum
içinden tespit edilecek iki yedek üye, asıl üyelerin herhangi bir nedenle yeterlik sınav komisyonuna katılamamaları ve toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde, tespit sırasına göre komisyona katılır.
(2) Yeterlik sınavı komisyonunun sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
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Yeterlik sınavının tarihi ve duyurusu
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı, 17 nci maddede belirtilen yardımcılık süresinin ve
bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların yerine getirilmesini müteakip yapılır ve sınavın yapılacağı tarihten en az iki ay önce sınav tarihi ve yeri uzman yardımcılarına duyurulur.
Yazılı sınav
MADDE 27 – (1) Yazılı sınav grupları ve konuları yeterlik sınav komisyonu tarafından
aşağıda belirtilen konulardan seçilerek oluşturulur ve 26 ncı madde çerçevesinde yapılacak duyuruda belirtilir:
a) Genel sigortacılık ve özel emeklilik sistemi bilgisi.
b) Finans, muhasebe ve mali analiz.
c) Hukuk (Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku ile Ceza Hukukunun ilgili bölümleri ve bunlara ilişkin mevzuat hükümleri).
ç) Aktüerya bilimleri, sigorta tekniği ve uygulama esasları ile özel emeklilik sistemi
uygulama esasları.
d) Mesleki mevzuatın değerlendirilmesi ve yorumlanması (5684 sayılı Kanun ile 4632
sayılı Kanun, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamdaki
ikincil düzenlemeler ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ve sigorta hukukuna ilişkin hükümleri).
e) Diğer mevzuat (14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, 9/5/2012
tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bunlara ilişkin mevzuat hükümlerinin sigortayı, sigortacılığı,
özel emekliliği veya Kurulu ilgilendiren hükümleri).
f) Uzman yardımcıları için fakülte veya öğrenim dallarına göre yeterlik sınav komisyonu tarafından adayların uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenecek konular.
(2) Sınava girecek uzman yardımcılarının öğrenim dalları ile istihdam edileceği uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak yeterlik sınavı konuları yeterlik sınav komisyonu
tarafından belirlenir.
(3) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınav gruplarının her birinden en az
60 puan alınması ve sınav ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması şarttır.
(4) Geçerli bir mazereti olmaksızın yazılı sınava girmeyenler yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olanlar, mazeret bitiminden itibaren en erken bir ay, en geç altı ay
sonra tekrar sınava çağrılır.
(5) Yazılı sınava ilişkin diğer usul ve esaslar Başkan tarafından belirlenir.
Sözlü sınav
MADDE 28 – (1) Yazılı sınavın tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde, uzman
yardımcıları sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava katılamaz.
(2) Sözlü sınav uzman yardımcılarının;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
d) Genel yetenek ve genel kültürünün,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(3) Adaylar, yeterlik sınavı komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için 50 puan,
(b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa ayrı ayrı geçirilir.
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(4) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yeterlik sınav komisyonu üyeleri tarafından
verilen notların ortalamasının en az 70 puan olması şarttır.
(5) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü sınava girmeyenler yeterlik sınavında başarısız
olmuş sayılır. Mazereti olanlar, mazeret bitiminden itibaren en erken bir ay, en geç altı ay sonra
tekrar sınava çağrılır.
(6) Sözlü sınava ilişkin diğer tüm usul ve esaslar Başkan tarafından belirlenir.
Yeterlik sınav notu ve sonucu
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınav notu yazılı ve sözlü sınav notları aritmetik ortalamasından oluşur. Yeterlik sınav notu ortalaması, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olan uzman
yardımcıları yeterlik sınavında başarılı sayılır ve başarı sıralamasında bu not esas alınır.
(2) Sınav sonuçlarına, açıklanmasından itibaren yedi iş günü içerisinde Kuruma yazılı
olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, yeterlik sınavı komisyonu tarafından en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
(3) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, yeterlik sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde olmak kaydıyla yeterlik sınavı komisyonu tarafından
belirlenecek bir tarihte ikinci kez yeterlik sınavına tabi tutulur.
Uzmanlığa atanma
MADDE 30 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen ve yeterlik sınavında başarılı olanların
uzman kadrolarına atanabilmeleri, yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından
itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartına bağlıdır.
Uzman yardımcısı unvanını kaybetme
MADDE 31 – (1) Uzman yardımcılarından;
a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri
kabul edilmeyenler,
b) Yeterlik sınavı sürecinde iki defa başarı gösteremeyenler veya sınav hakkını kullanmayanlar,
c) Süresinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,
uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı
kadrolara atanır.
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uzman
yardımcılığı kadrolarında görev yapanların tez savunması ve yeterlik sınavları, Kuruma atandıkları tarihten önce tabi oldukları mevzuata göre yapılır.
(2) Birinci fıkra kapsamında oluşturulacak jüri ve komisyonlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül ettirilir.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/4)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı
belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına
ilişkin usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi
gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı
(Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İmza Uygulamaları” altındaki
“E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik
imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 7/4/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ
seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup 4 üncü maddede belirtilen belgelerin
eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza
ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.
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Başvuruya eklenecek belgeler
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu eşyaya ilişkin proforma fatura veya ticari fatura ve
güncel bilgilere sahip sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği sisteme yüklenir.
(2) Başvuru konusu eşyaya ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başvuru
sahibine verilmiş olan resmi yazı sisteme yüklenir. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıda söz konusu Bakanlığın Gözetim Belgesine uygunluk veya Gözetim Belgesi kapsam dışı
görüşü yer alır. İlgili yazıda eşyanın GTİP’i, tanımı ve ithalata konu olacak miktar açık şekilde
belirtilir.
(3) Proforma veya ticari faturada farklı birim fiyatları haiz eşya ayrı kalemler olarak
gösterilir. Her fatura kaleminin eşyayı tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim
bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda
sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.
İnceleme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları
Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca, sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik
veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Gözetim Belgesinin kullanımına ilişkin bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Bakanlık Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından
beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan
edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.
(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer
alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel
Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
(3) Gözetim Belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
Yaptırım
MADDE 7 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık
veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 13/3/2011 tarihli ve 27873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: 2011/4) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA REHBERİ VE KAYITLI ELEKTRONİK
POSTA HESABI ADRESLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 16/5/2012 tarihli ve 28294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı
Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir.
“o) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS): Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı sistemi,
ö) DETSİS No: DETSİS’e kayıtlı tüzel kişilere verilen tekil numarayı,
p) Kimlik Numarası: T.C. kimlik numarasını veya yabancı kimlik numarasını veya pasaport numarasını,
r) Merkezi KEP Rehberi: Tüm KEPHS’ler tarafından verilen KEP hesabı bilgilerinin
güncelliğinin sağlanarak tek merkez üzerinden doğrulanması ve sorgulanabilmesi amacıyla
Kurum tarafından işletilen rehberi,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ikinci bölümüne 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“Merkezi KEP rehberinin kurulması ve işletilmesi
MADDE 4/A – (1) Merkezi KEP rehberi, Kurum tarafından kurulur ve gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği sağlanarak işletilir.
(2) Merkezi KEP rehberinin kurulumuna, yönetimine, işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile KEPHS’lerin bu kapsamdaki yükümlülükleri Kurum tarafından belirlenir.
(3) Merkezi KEP rehberi, KEPHS’lerin sistemleri ile ilişkili olarak rehber kaydının
oluşturulması, güncellenmesi, sorgulanması, doğrulanması ve benzeri işlemler için kullanılır.
(4) KEPHS’ler gerçek zamanlı olarak KEP rehberini güncel tutmak, merkezi KEP rehberine entegre olmak, merkezi KEP rehberi ile uyumlu çalışabilmek için gerekli tedbirleri almak, altyapıyı kurmak ve işletmekle yükümlüdür.
Merkezi KEP rehberinin kullanılması
MADDE 4/B – (1) KEPHS, kendi KEP rehberi kayıtlarında meydana gelen tüm değişiklikleri doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde derhal merkezi KEP rehberine işler.
(2) KEP hesabı sorgulama ve doğrulama işlemleri, gönderici tarafından hizmet aldığı
KEPHS vasıtasıyla merkezi KEP rehberinden gerçekleştirilir.
(3) Merkezi KEP rehberinden sağlanabilecek diğer hizmetler ve uygulamalar Kurum
tarafından belirlenir.
(4) KEPHS, merkezi KEP rehberinden yapmış olduğu tüm işlemlere ilişkin işlem kayıtlarını (log) ilgili mevzuat ile belirlenen süre boyunca saklamakla yükümlüdür.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) KEP rehberinde yer alacak zorunlu ve isteğe bağlı alanlar:

alanlarından oluşur.”
“(3) Tüzel kişiyi tanımlayan tekil numara, tüzel kişinin Ticaret Sicil No veya MERSİS
No veya DETSİS No bilgilerinden birini içerir. Ticaret Sicil No veya MERSİS No veya DETSİS
No bilgilerinden herhangi birine sahip olmayan diğer tüm tüzel kişiler için bu alan bağlı bulundukları resmi sicile tescil edilen veya ilgili mevzuatta yer alan bilgileri kullanılarak belirlenir.
Tüzel kişiyi tanımlayan tekil numara, alanı belirlemeyen tüzel kişilerde bu alana KEPHS tarafından “0” sayısı yazılır.”
“(4) KEPHS, tüzel kişilerin tam adı bilgisini, ticaret siciline kayıtlı olanlar için ticaret
sicil gazetesindeki haliyle, ticaret sicil kaydı olmayanlar için ise bağlı bulundukları resmi sicile
tescil edilen veya ilgili mevzuatta yer alan bilgileri ile birebir uyumlu olarak oluşturur.”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kendi KEP rehberinde yer verdiği bilgileri eş zamanlı
olarak merkezi KEP rehberine de işler.
b) Gerçek kişinin rehber kaydının sorguya açık olup olmayacağına ilişkin onayını alır
ve bu bilgiye rehber kaydında yer verir. Tüzel kişinin rehber kaydına, tüzel kişinin onayını almaksızın KEP rehberinde yer verir.”
“ç) Kendi KEP rehberine ilişkin tüm bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlayarak ilgili mevzuat ile belirlenen süre boyunca saklar.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Rehber kaydının sorgulanması ve doğrulanması
MADDE 7 – (1) Hesap sahipleri, KEP rehberini, sadece hizmet aldığı KEPHS vasıtasıyla sorgulayabilir.
(2) KEPHS, göndericiden gelen sorgu talebini derhal alarak merkezi KEP rehberinde
sorgular ve sorgu sonucunu doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde hesap sahibine sunar.
(3) KEPHS, rehber sorgusuna açık olmayan KEP hesaplarına ilişkin sorgu sonucunu
hesap sahibine göstermez. Rehber sorgusuna açık olmayan KEP hesapları sadece doğrulama
amaçlı kullanılır.
(4) KEPHS, sorgu sonucunda birden fazla gerçek kişiye ait kayıt bulması halinde sorgu
sonucunu bildirmez ve sorgu sonucunun tek kişiye ait rehber kaydı veya kayıtlarına indirgenmesi için kullanıcıdan yeni rehber alanlarını girmesini ister. Sorgu sonucu bir tek gerçek kişiye
indirgeninceye kadar sorgulama işlemi tekrar edebilir.
(5) Gerçek kişilerin rehber sorgusu, sadece kimlik numarası ile de yapılabilir. Bu durumda ilgili kimlik numarasına ait tüm hesaplar listelenir.
(6) KEPHS, kendisine merkezi KEP rehberinden iletilen sorgu sonucunu ilgili göndericiye ilettikten sonra kendi sistemlerinden siler.
(7) KEPHS, kendisine gelen KEP rehber sorgusuna ilişkin olarak, gerçek kişiler için
kimlik numarası hariç olmak üzere, rehberde bulunan zorunlu alanları sorgu sonucu olarak bildirir.
(8) KEPHS ayrıca KEP adresinin varlığının ve doğruluğunun kontrol edilmesine ilişkin
hizmet sunabilir. KEPHS tarafından bu hizmetin sunulması halinde; KEP adresinin rehberde
yayınlanmasına bakılmaksızın, gerçek kişiler için kimlik numarası, tüzel kişiler için MERSİS
No, Ticaret Sicil No, DETSİS No veya Vergi Numarası ile KEP adresi, hesap sahibi tarafından
doğrulanabilir. KEPHS, doğrulaması yapılan KEP adresi, kullanıma kapatılmamış ve sorgu
kriterlerine uygun ise olumlu, kullanıma kapatılmış ya da sorgu kriterlerine uygun değilse
olumsuz yanıt döner.
(9) KEPHS ile merkezi KEP rehberi arasındaki rehber kayıtlarına ilişkin bir sorgu talebinin en geç 20 saniye içerisinde cevaplanması esastır. İhtiyaç duyulması halinde sorgu talebi
başına en fazla 10 saniye daha ek süre kullanılır.
(10) KEPHS ile merkezi KEP rehberi arasındaki rehber kayıtları arasında uyumsuzluk
olması halinde mücbir sebep halleri dışında, merkezi KEP rehberindeki kayıtlar esas alınır.”
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Rehber kaydının güncellenmesi
MADDE 8 – (1) Hesap sahibi, rehber kaydında meydana gelen değişiklikleri ilgili
KEPHS’ye bildirir.
(2) KEPHS, hesap sahibinin rehber kaydında meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak kendi KEP rehberine ve merkezi KEP rehberine derhal işler.
(3) Merkezi KEP rehberindeki kayıtlar sadece ilgili KEPHS tarafından güncellenebilir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Rehber kaydının silinmesini isteyen gerçek kişiler bu taleplerini ilgili KEPHS’ye
iletir. İlgili KEPHS tarafından bu talebin gereği kendi KEP rehberi ve merkezi KEP rehberine
işlenerek derhal yerine getirilir.”
“(3) Gerçek ve tüzel kişilere ait kapanan KEP hesabına ilişkin rehber kaydı ilgili
KEPHS tarafından kendi KEP rehberinden ve merkezi KEP rehberinde derhal “Kullanıma Kapatıldı” olarak güncellenir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Merkezi KEP rehberinin devreye alınması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinde faaliyette olan KEPHS’ler,
bu maddenin yayımı tarihinden itibaren dört ay içerisinde merkezi KEP rehberi ile uyumlu çalışacak şekilde kendi altyapılarında gerekli değişiklikleri yapar ve merkezi KEP rehberine entegrasyonu sağlar.
(2) KEPHS, KEP rehber alanlarına yeni ilave edilen zorunlu bilgileri, KEP hesabının
kullanıma kapatılmamış olması halinde, mevcut gerçek ve tüzel kişi hesap sahipleri için bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren dört ay içerisinde tamamlar.
(3) Tüm KEPHS’lerin merkezi KEP rehberine entegre olmasından ve konu hakkında
Kurum tarafından KEPHS’lere bildirim yapılmasından sonra 10 uncu maddede düzenlenen
KEPHS’lerin, KEP rehberinin birlikte çalışabilirliğine ilişkin yükümlülükleri ortadan kalkar.”
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/5/2012

28294

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/3/2013

28579

—— • ——
DÜZELTME
2/7/2021 tarihli ve 31529 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 tarihli ve E: 2018/112, K: 2021/24 sayılı kararında Başkan
Zühtü ARSLAN’ın karşıoyunun 17. paragrafında sehven “7/9/2023” olarak yazılan tarihler
“9/7/2023” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6008

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

6009
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

5872/1-1

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
DÜZELTME İLANI
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:
30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
TDLHZM-1238 YURTDIŞI NAKLİYE VE ORGANİZASYONU (FREIGHT FORWARDING)
HİZMET ALIMI ihale ilanının 4.3.3. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
4.3.3. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da
yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında
taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin
en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl
içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması
zorunludur.
1) İsteklinin işin tamamına teklif vermesi halinde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5
(beş) yıl içindeki herhangi bir yıllık periyodda kamu veya özel sektörde, deniz yolu, hava yolu,
kara yolu taşımaları için toplamda en az 150 (yüzelli) adet,
2) İsteklinin kısım bazında teklif vermesi halinde ise; ilk ilan tarihinden geriye doğru son
5 (beş) yıl içindeki herhangi bir yıllık periyodda kamu veya özel sektörde, deniz yolu, hava yolu,
kara yolu taşımaları için teklif verilen her bir kısım için o kısma ait en az 50 (elli) adet, sevkiyatı
organize ederek nakliye işini gerçekleştirdiğini (Freight Forwarding Hizmetini) iş deneyim
belgeleri ve taşımayı yaptığı firma veya idarece onaylı navlun faturası suretleriyle
belgeleyeceklerdir.
6016/1-1
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MUHTELİF BİLGİ İŞLEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Bilgi İşlem
Malzemesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
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 (140.-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, 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, 13.07.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. 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 belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek 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, Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince istisna
kapsamındadır.
5921/1-1
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3 ADET ELEKTRİK TAHRİKLİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNESİ
İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2021/2022 Kampanyası 3 Adet Elektrik Tahrikli Seyyar Pancar Boşaltma
Makinesi İşletilmesi Hizmetleri işi ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2021/372132

1-İdarenin
a) Adresi

: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yurtbaşı Beldesi ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası

: 0 424 251 28 75(4 Hat) - 0 424 251 24 14

c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 3 Adet Elektrik tahrikli Seyyar Pancar Boşaltma
Makinesi İşletilmesi Hizmetleri İşi: (±% 20 toleranslı)
230.000 Ton pancarın Seyyar Pancar Boşaltma
Makineleri ile boşaltılması ve makinenin temizlik ve
her türlü bakım ve onarım işi)

b) Yapılacağı yer

: Elazığ Şeker Fabrikası Pancar Döküm Sahası

c) İşin süresi

: 2021/2022 Pancar Üretim Kampanyası Bitimi (±%20
Toleranslı) 100 gün

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı
Salonu

b) Tarihi ve saati

: 14.07.2021 günü saat 10.00

4-İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5-Teklifler 14.07.2021 günü saat 10.00’a kadar Elazığ Şeker Fabrikası Haberleşme
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
8-Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara
tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir
5773/1-1
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KİREÇ OCAĞI SÖKÜM VE ÖRÜM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız “KİREÇ OCAĞI SÖKÜM VE ÖRÜM İŞİ” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım
Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2021/374376

1-İdarenin
a) Adresi

: Taşköprü

Yolu

18.Km

Bük

köyü

Mevkii

37070/

KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) Elektronik posta adresi : 2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 90 m3 hacmindeki kireç ocağının tüm refrakter
tuğlalarının söküm ve yeniden örüm işleri
b) Yapılacağı yer

: T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi

: Kireç Ocakları refrakter sökme, temizleme, örme, tamir ve
tadilat işçiliği yer teslimini müteakip tamamı 45 takvim
gününde tamamlanacaktır.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası - Ofis binası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 14.07.2021 Saat 11.00

4-İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil)
200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satış bedeli (KDV
Dahil) 230,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da
eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günü olmalıdır
8-İş konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5863/1-1
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YATIRIMCILARA DUYURU
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından
aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle
özelleştirilecektir.
Sıra

İhale Konusu

Geçici Teminat

No

Taşınmazlar

Bedeli (TL)

1

Ankara/Yenimahalle/Macun-1 42876

İhale
Şartnamesi
Bedeli (TL)

Son Teklif
Verme Tarihi

İletişim Numarası

300.000.-

1000.-

02.08.2021

(0312) 5858340

250.000.-

1000.-

02.08.2021

(0312) 5858340

250.000.-

1000.-

02.08.2021

(0312) 5858340

250.000.-

1000.-

02.08.2021

(0312) 5858340

10.000.-

250.-

02.08.2021

(0312) 5858340

20.000.-

250.-

02.08.2021

(0312) 5858340

30.000.-

500.-

02.08.2021

(0312) 5858340

5.000.-

250.-

02.08.2021

(0312) 5858340

2.500.-

250.-

02.08.2021

(0312) 5858340

15.000.-

250.-

02.08.2021

(0312) 5858340

10.000.-

250.-

02.08.2021

(0312) 5858340

ada 4 parseldeki 2.746,00 m2
Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam

2

Mahallesi 4214 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9
parsellerdeki toplam 3.850,00 m

2

Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam
3

Mahallesi 4216 ada
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13
parsellerdeki toplam 5.394,00 m2
Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam

4

Mahallesi 4217 ada
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14
parsellerdeki toplam 5.872,00 m2

5
6

Manisa/Alaşehir/Kavaklıdere 143 ada 1
parseldeki 298,00 m2
Manisa/Alaşehir/Yeşilyurt 3317
parseldeki 458,00 m2
Manisa/Demirci/Akıncılar 2111 ada
5 parseldeki 249,81 m2’nin
(1800/2400), 7 parseldeki 315,11
m2’nin (324/2400),

7

10 parseldeki 387,89 m2’nin
(1800/2400),
11 parseldeki 320,82 m2’nin
(1800/2400),
12 parseldeki 307,56 m2’nin
(1330/2400) hisseleri toplam 931,88 m2

8
9
10
11

Manisa/Gördes/Güneşli 5384
parseldeki 775,00 m2
Manisa/Gördes/Kayacık 1987
parseldeki 428,00 m2
Manisa/Salihli/Adala 6 ada 24 ve 25
parsellerdeki toplam 368,00 m2
Manisa/Sarıgöl/Sarıgöl 593 parseldeki
540,00 m2
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Manisa/Saruhanlı/Nuriye 192 ada 7

RESMÎ GAZETE
10.000.-

250.-

02.08.2021

(0312) 5858340

20.000.-

250.-

02.08.2021

(0312) 5858340

350.000.-

1.000.-

02.08.2021

(0312) 5858340

40.000.-

500.-

03.08.2021

(0312) 5858240

50.000.-

500.-

03.08.2021

(0312) 5858240

30.000.-

500.-

03.08.2021

(0312) 5858240

45.000.-

500.-

03.08.2021

(0312) 5858240

45.000.-

500.-

03.08.2021

(0312) 5858240

1.500.000.-

2.000.-

03.08.2021

(0312) 5858240

35.000.-

500.-

03.08.2021

(0312) 5858240

90.000.-

500.-

03.08.2021

(0312) 5858240

35.000.-

500.-

03.08.2021

(0312) 5858240

100.000.-

500.-

03.08.2021

(0312) 5858240

500.000.-

1.000.-

03.08.2021

(0312) 5858240

200.000.-

1.000.-

03.08.2021

(0312) 5858240

175.000.-

500.-

04.08.2021

(0312) 5858110

100.000.-

500.-

04.08.2021

(0312) 5858110

parseldeki 252,78 m2
Manisa/Saruhanlı/Mütevelli 216 ada 4
parseldeki 217,94 m2
Manisa/Kırkağaç/Kayadibi 267 ada 4
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parseldeki 6.433,00 m2
Amasya/Merkez/Kayabaşı 103 ada 3

15

parseldeki 3.614,61 m2 ve üzerindeki
yapılar
Amasya/Merkez/Kayabaşı 150 ada 3

16

parseldeki 3.818,39 m2 ve üzerindeki
yapılar

17

Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 106
parseldeki 6.852,55 m2
Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 104-

18

107 parsellerdeki toplam 8.642,49 m2
ve üzerindeki yapı
Çorum/Mecitözü/Camikebir 28 ada 69-

19

70 parsellerdeki toplam 4.192,16 m2 ve
üzerindeki yapılar
Edirne/Merkez/Kirişhane 2242 ada 1

20

parseldeki 11.250 m2 ve üzerindeki
yapılar
Edirne/Keşan/Yukarızaferiye 214 ada

21

16 parseldeki 415 m2 ve üzerindeki
yapılar
Kastamonu/Daday/Merkez 283 ada 2

22

parseldeki 7.275,74 m2 ve üzerindeki
yapılar

23

Kırklareli/Lüleburgaz/Durak 1492 ada 1
parseldeki 1.515,68 m2
Kütahya/Simav/Çavdır 949 ada 5

24

parseldeki 3.184,83 m2 ve üzerindeki
yapılar
Manisa/Soma/Kurtuluş 151 ada 2

25

parseldeki 2.388 m2 ve üzerindeki
yapılar

26
27
28

Samsun/Çarşamba/Beyyenice 797 ada
3 parseldeki 8.070,37 m2
Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 396 ada
3-4-5 parsellerdeki toplam 4.500 m2
Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112246
ada 2 parseldeki 1.060 m2
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Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112247
ada 6 parseldeki 1.111 m2
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100.000.-

500.-

04.08.2021

(0312) 5858110

900.000.-

1.000.-

04.08.2021

(0312) 5858110

175.000.-

500.-

04.08.2021

(0312) 5858110

30.000.-

500.-

04.08.2021

(0312) 5858110

1.500.000.-

2.000.-

04.08.2021

(0312) 5858110

350.000.-

1.000.-

04.08.2021

(0312) 5858110

75.000.-

500.-

10.08.2021

(0312) 5858240

80.000.-

500.-

10.08.2021

(0312) 5858240

80.000.-

500.-

10.08.2021

(0312) 5858240

80.000.-

500.-

10.08.2021

(0312) 5858240

80.000.-

500.-

10.08.2021

(0312) 5858240

90.000.-

500.-

10.08.2021

(0312) 5858240

75.000.-

500.-

10.08.2021

(0312) 5858240

70.000.-

500.-

10.08.2021

(0312) 5858240

Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112592
30

ada 1-2-3-16 parsellerdeki toplam
4.000 m

2

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

İzmir/Menemen/Ahıhıdır 427 ada 27
parseldeki 1.889,55 m2
Konya/Kulu/Zincirlikuyu-Torunlar 103
ada 8 parseldeki 105.857,32 m2
Nevşehir/Merkez/2000 Evler 3186 ada
1 parseldeki 12.122,06 m2
Sakarya/Kocaali/Kocaali 898 ada 1
parseldeki 4.566,98 m2
Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 1
parseldeki 1.722,28 m2
Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 9
parseldeki 1.845,31 m2
Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 2
parseldeki 1.747,21 m2
Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 3
parseldeki 1.747,63 m2
Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 4
parseldeki 1.841,77 m2
Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 5
parseldeki 1.863,66 m2
Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 1
parseldeki 1.736,18 m2
Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 6
parseldeki 1.874,78 m2

1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.
2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler.
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile
kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar
katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için
ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.
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5. İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38
• T. Halk Bankası A.Ş.
TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.
TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.
İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.
6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin
aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7
(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile
gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu
belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından
birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda
geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda İdare’nin;
• T. Vakıflar Bankası T.A.O. TR20 0001 5001 5800 7282 8575 52
numaralı Teminat Hesabına yatırılacaktır.
8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit
faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
9. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli
işlemleri yapmaları istenir.
10. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme
ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta
serbesttir.
11. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
12. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
13. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
14. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep
edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş/ANKARA
5997/1-1
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından:
1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı
gayrimenkullerden 2. 3. 4. ve 5. sıradakiler 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı
teklif usulü ile diğer gayrimenkuller ise açık teklif usulü ile satılacaktır.
2-İhale 14.07.2021 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Encümenince, Encümen
toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye gireceklerin en geç 14.07.2021 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici
teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine
geçen belgeler ile 7. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz
etmeleri gerekmektedir.
4-Gayrimenkullerin bedelleri;
Satılacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradaki gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde ilk taksit
peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit
halinde, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sıradaki gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde %25 peşin geri
kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde, 14, 15,
16, 17. sıradaki gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde %25 peşin geri kalanı peşinat tahsil
edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir. Satılan
gayrimenkuller 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4/p maddesi gereği KDV’den
muaftır.
5-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A. Dış zarf
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına
dair belge,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen
belgelerin verilmesi gerekir.)
B. İç zarf
a) Teklif mektubu.
6-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:30’a
kadar Encümen Başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde
olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
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7-Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu
olmadığına dair belge,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi
gerekir.)
8-Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
9-Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Blok /
S.N

Mahalle

Ada

Parsel

Bağ.

m

2

Niteliği

Böl

Muhammen
Bedel TL

Geçici
Teminat
Bedeli TL

10.000,00
1

TATLICAK

24633

18

----

(313/600

Arsa

1.565.000,00

46.950,00

Hisseli)
2

TATLICAK

24633

19

----

12.578,00

Arsa

3.800.000,00

114.000,00

3

TATLICAK

32329

10

----

14.203,06

Arsa

7.100.000,00

213.000,00

4

TATLICAK

32329

11

----

13.375,97

Arsa

6.700.000,00

201.000,00

6.200.000,00

186.000,00

Arsa

2.350.000,00

70.500,00

Arsa

2.750.000,00

82.500,00

175.000,00

5.250,00

5

TATLICAK

23035

5

----

8.236,28

6

TATLICAK

23035

7

----

4.261,71

7

TATLICAK

23035

8

----

5.000,00

Akaryakıt Servis
İstasyonu Alanı

Tarla

8

TATLICAK

23072

2

----

965,00

9

İSTİKLAL

5322

39

----

955,15

Arsa

575.000,00

17.250,00

10

İSTİKLAL

5367

161

----

1.126,66

Arsa

450.000,00

13.500,00

11

İSTİKLAL

5367

165

----

941,82

Arsa

380.000,00

11.400,00

12

İSMİL

158

8

----

1.050,00

Arsa

85.000,00

2.550,00

(Arsa İmarlı)

13

İSMİL

5011

4

----

958,00

Arsa

80.000,00

2.400,00

14

AKABE

32485

4

A1/6

130,00

Mesken

450.000,00

13.500,00

15

AKABE

32485

4

A1/11

130,00

Mesken

420.000,00

12.600,00

16

AKABE

32485

4

B1/7

130,00

Mesken

450.000,00

13.500,00

17

AKABE

32485

4

B1/9

130,00

Mesken

450.000,00

13.500,00
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İŞ MAKİNASI LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2021/348836
1-İdarenin
a) Adı
: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ANKARA
c) Telefon ve Faks
: Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660
d) Elektronik Posta Adresi
: tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr
2-İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 3 Kalem (79 adet) İş Makinası Lastiği
b) Teslim Edileceği Yer
: ELİ Müdürlüğü Soma /MANİSA ve ÇLİ Müdürlüğü
Çan/ÇANAKKALE
c) Teslim Tarihi
: Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen teslim süresi ve
termin programına uygun olarak teklifinde teslim
programını belirtecektir.
3-İhalenin Yapılacağı Yer
: T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12
Yenimahalle/ANKARA
(TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Salonu)
4-İhale Tarih ve Saati
: 24/08/2021 14:30
5-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli
karşılığı temin edilir.
b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,00 TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname
satın almaları zorunludur.
6-Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek
suretiyle bulunan 20/01/2022 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
8-Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az
120 takvim günü olmalıdır.
9-İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir.
10-Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
11-İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı,
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1641 nolu faks numarasına ya da
icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
5915/1-1
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GLİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF MADENİ YAĞLAR VE HİDROLİK
TAHKİMAT SIVISI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2021/349461
1-İdarenin
a) Adı
: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ANKARA
c) Telefon ve Faks
: Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660
d) Elektronik Posta Adresi
: tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr
2-İhale Konusu Malın;
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 4 Kalem 64.180 Kg
b) Teslim Edileceği Yer
: GLİ Müdürlüğü Tunçbilek/KÜTAHYA ambarı
c) Teslim Tarihi
: Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile, istekliler tek
parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir.
Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve
müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul
yapılabilecektir.
3- İhalenin Yapılacağı Yer
T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12
Yenimahalle/ANKARA
(TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Salonu)
4-İhale Tarih ve Saati
: 29/07/2021 14:30
5-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli
karşılığı temin edilir.
b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname
satın almaları zorunludur.
6-Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek
suretiyle bulunan 25/12/2021 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
8-Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az
120 takvim günü olmalıdır.
9-İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir.
10-Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
11-İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı,
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi
gerekmektedir.
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ELİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI KOMATSU İŞ MAKİNALARINA AİT
YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2021/366893
1-İdarenin
a) Adı
: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ANKARA
c) Telefon ve Faks
: Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660
d) Elektronik Posta Adresi
: tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr
2-İhale Konusu Malın;
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 33 Kalem
b) Teslim Edileceği Yer
: ELİ Müdürlüğü Soma/MANİSA ambarı
c) Teslim Tarihi
: Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile, istekliler tek
parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir.
Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve
müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul
yapılabilecektir.
3-İhalenin Yapılacağı Yer
: T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12
Yenimahalle/ANKARA
(TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Salonu)
4-İhale Tarih ve Saati
: 31/08/2021 14:30
5-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli
karşılığı temin edilir.
b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname
satın almaları zorunludur.
6-Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek
suretiyle bulunan 27/01/2022 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
8-Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az
120 takvim günü olmalıdır.
9-İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir.
10-Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
11-İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı,
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi
gerekmektedir.
5918/1-1
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İZBAN HATTININ ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2021/373485
1. İdarenin
:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan
Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı
No:121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0232 830 49 31 - 0232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İnternet Adresi
: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İZBAN Hattının
Elektrifikasyon Sistemleri Bakım ve Onarımı
Hizmet Alımı.
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 13.07.2021 Tarihi Salı Günü Saat
10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü
veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL bedelle temin edilebilir.
6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
5864/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
23.06.2021 tarih ve 31520 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Üniversitemize ait ilanımızda Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı ile ilgili aranan nitelikler sehven yayınlanmış olup düzeltilmiş hali aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
Fakülte

Tıp Fakültesi

Bölüm
Temel Tıp
Bilimleri

İlgililere duyurulur.

Anabilim

Kadro

Dalı

Unvanı

Adet

Tıbbi
Mikrobiyoloji
(Türkçe)

Profesör

1

Aranan Nitelikler
Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji
alanında almış olmak.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5984/1/1-1

3 Temmuz 2021 – Sayı : 31530

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7330 Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

Sayfa
1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kırıkkale İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Keskin OSB DM-Keskin Giriş DM Enerji
Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4211)
–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “İmrendi DM-Kınık DM ENH Kınık DMAşağıada DM ENH Aşağıada DM-Çeltikçi DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4212)
–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “7M0059 Cinköy Fideri Yeni Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4213)
–– Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Bayıralan KÖK - Deresökü Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4214)
–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9M5121 Sarıkavak - İbrahimli Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4215)
–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Bala Çıkışı KÖK – Tol KÖK Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4216)
–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9M3074 Fındıkpınarı-Tepeköy Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4217)
–– Çankırı İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Korgun DM-Ilgaz DM Enerji Nakil Hattı”nın
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4218)
–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9M5137 Arıkuyusu-Zeyne Enerji Nakil Hattı”nın
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4219)
–– İzmir Bergama Antik Selinos Kanalı Restorasyonu ve Islahı 1. Kısım İşinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 4220)
–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen
Fakülte ve Enstitülerin Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4221)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4222)

8

10
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14
16
18
20
22
24
26
29
30

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300)

31

YÖNETMELİKLER
–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği

36
37
43

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)
–– Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
DÜZELTME: Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 tarihli ve E: 2018/112, K: 2021/24 Sayılı Kararı ile
İlgili

52
55
58

NOT: 2/7/2021 tarihli ve 31529 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelikler ile Kurul Kararı
yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
Değerleri

59
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73
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