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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:
SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma
Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sanayiine” iba-
resi “sanayiisine” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı”
ibaresi “Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı kadro ve kuruluşlarında bulunan askerî tesisler ile personelini kapsamaz.
Bu kapsamda, gerekli olması hâlinde savunma sanayii maksatlı proje yürütülen askerî tesisler,
Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca oluşturulan heyetler tarafından kontrol edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii

Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
on ikinci bölümüne dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bedinde yer
alan “Ticaret” ibaresi “Teknoloji” olarak, (çç) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca”
ibaresi “Millî Savunma Bakanlığınca” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin (r) ve (y) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“r) Kuruluş Güvenlik Koordinatörü: Millî Savunma Bakanlığına karşı kuruluş yetkilisi
ile birlikte birinci derecede sorumlu olan savunma sanayii güvenliği ile ilgili faaliyetleri takip
ve koordine etmek üzere; kuruluş tarafından görevlendirilen ve bu Yönetmelik hükümleri ile
Tesis Özel Güvenlik El Kitabında yer alan hususların, kuruluş bünyesinde uygulanmasından
sorumlu olan kişiyi,”
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“y) Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı: Millî Savunma Bakanlığı adına Teknik

Hizmetler Genel Müdürlüğünü,”

“ee) Tesis Güvenlik Belgesi Denetimi: Tesis Güvenlik Belgesi verilmesine ilişkin Sa-

vunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca belirlenen kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına yö-

nelik kuruluşa ait Tesis Özel Güvenlik El Kitabında yer alan hususların incelenmesini müteakip

denetim heyetince, kuruluşa ait tesise yönelik yerinde veya video konferans sistemi vasıtasıyla

yapılacak denetlemeyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı, Millî Savunma Bakanlığı adına Teknik

Hizmetler Genel Müdürlüğüdür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (e),

(f), (ğ), (h), (i) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (j) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

“b) Kanun kapsamındaki millî gizlilik dereceli belgelendirme başvuruları ile Kuzey At-

lantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığının yaptığı yetki devri çerçevesinde,

NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) belgelendirme başvurularını kabul etmek,

anılan talep kapsamında başvuru evraklarını inceleyerek eksiklikleri tamamlatmak,

c) Gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi talep edilen personel hakkında Millî İstihbarat

Teşkilâtı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahallî mülkî idare amirlikleri vasıta-

sıyla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarını yaptırmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları sonucunda, personel hakkında belge-

lendirmeye engel teşkil edebileceği değerlendirilen hususlara ilişkin, gerektiğinde Millî Sa-

vunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden hukukî mütalaa almak,”

“e) Kuruluşlarca yapılan gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi taleplerinin ve başvuru

evraklarının mevzuat açısından ön incelemesini yapmak, belirlenen eksiklikleri tamamlatmak,

bu eksiklikleri üç ay içinde tamamlamayan kuruluşların başvuru evraklarını iade ederek, talebi

iptal etmek,

f) Başvuru belgelerini tamamlayan kuruluşlara ait tesislerin Denetim Heyeti vasıtasıyla

denetlenmesini sağlayarak, uygun bulunan kuruluşlara talep edilen gizlilik derecesi de göz

önünde bulundurularak, uygun millî gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesini tanzim etmek

ve Tesis Özel Güvenlik El Kitabını onaylamak, uygun NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete

Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesinin tanzimi maksadıyla Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı

Merkez Kurulu Başkanlığını bilgilendirmek, belge verilen kuruluşlara ait Tesis Özel Güvenlik

El Kitabını onaylamak,”

“ğ) Türk vatandaşlarının veya yabancı kişilerin, gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Bel-

gesine sahip kuruluşlara yapacakları ziyaret taleplerini incelemek, ilgili makamlarla koordine

etmek ve uygun bulunanlara izin vermek,

h) Gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesine sahip olan kişilerin, diğer ülkelerin savun-

ma sanayii kuruluşlarına yapacakları ziyarete ilişkin taleplerini ilgili ülkedeki askerî ataşelik

vasıtasıyla, o ülkedeki yetkili makamlar ile koordine etmek, sonuçları talep sahibine bildir-

mek,”
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“i) Gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesine sahip kuruluş tarafından Savunma Sanayii
Millî Güvenlik Makamına gönderilen stajyer listesi esas alınarak, stajyerlerin gizlilik dereceli
bilgilere ulaşmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını periyodik veya ha-
bersiz denetimlerde kontrol etmek,”

“n) Kanun kapsamında NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) belgelen-
dirme taleplerini, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığının yaptığı
yetki devri çerçevesinde, ilgili makamlar ile koordineli olarak incelemek, inceleme sonuçlarını
belge tanzim edecek yetkili makam olan Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu
Başkanlığına göndermek,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli per-
sonel ile Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için Kişi Gü-
venlik Belgesi tanzim edilmez. Bu personelin nüfuz edebileceği gizlilik dereceli bilgi, belge
ve malzemenin gizlilik derecesinin seviyesi, ilgili makamlar tarafından belirlenir.

(6) Uluslararası faaliyetlerin bir gereği olarak Millî Savunma Bakanlığı envanterinde
bulunan veya savunma sanayii kuruluşları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen veya
modernize edilen silah ve destek sistemleri ve/veya gizlilik gerektiren bir faaliyet hakkındaki
bilgi, belge ve malzemenin, yerli veya yabancı ülke mensuplarıyla paylaşılacak bilgi düzeyi
ve yapılacak açıklama düzeyi hakkında Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili komutanlıklar ve
proje makamının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca karar verilir.

(7) Savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin
yurt dışına verilmesi gerektiğinde, taraf olunan uluslararası andlaşma hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından, konuyla ilgili olarak Genel-
kurmay Başkanlığı, ilgili komutanlıklar ve proje makamı ile yapılacak koordine sonrasında,
açıklanacak ve paylaşılacak bilgi düzeyi tespit edilerek, bilgi ve belgeyi açıklayacak makama
ulaştırılır ve sonucu takip edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bu maddede belirtilen hususlar ve diğer kanunlarda yer alan yetkiler dışında kalan
gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin satış ve devir işlemlerine, gerektiğinde Dış-
işleri Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile Çokuluslu Sanayi Güvenliği Ça-
lışma Grubu, NATO ve Birleşmiş Milletler kararları dikkate alınarak Savunma Sanayii Millî
Güvenlik Makamı tarafından izin verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Özel ve üzeri gizlilik dereceli bilgi üreten kuruluşlardan, faaliyet alanına uygun
olarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından öngörülenler için bilginin üretildiği
ve depolandığı bilgi sistem odalarında ve bilgisayar sistemlerinde kullanılan, enerji iletim, ile-
tişim ve data hatlarına dışarıdan müdahaleye ve bilgi sızmasına engel olacak güvenlik tedbirleri
alınır ve bu sistemlere yönelik TEMPEST koruması sağlanır. TEMPEST korumasının sağlan-
masına yönelik alınan tedbirler, akredite kuruluşlarca belgelendirilir ve alınan belge, Kuruluş
tarafından Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına gönderilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Türk vatandaşlarının, savunma sanayii konularıyla ilgili olarak, askerî birlik, ka-
rargah ve kurumlara yapacağı ziyaretlere ilişkin talepler, ziyareti yapacak kişi, kurum veya ku-
ruluş tarafından; ziyaretin amacı ve kapsamı, ziyarete katılacak personel kimlik bilgileri, sahip
olduğu Kişi Güvenlik Belgesi, temsil ettiği kurum/kuruluş bilgileri ile iletişim bilgilerini içeren
ziyaret talep yazısı ile en geç ziyaret tarihinden 21 iş günü öncesinden Savunma Sanayii Millî
Güvenlik Makamına bilgi verilerek ilgili Kuvvet Komutanlıklarına yapılır. Kuvvet Komutanlığı
tarafından yapılacak değerlendirme karar verilmek üzere Savunma Sanayii Millî Güvenlik Ma-
kamına bildirilir. Ziyaret sırasında izin verilmeyen alanlara ziyaretçilerin girmemesi için Millî
Savunma Bakanlığınca belirlenen güvenlik önlemleri, ziyaret edilen birlik, karargâh ve kurum
tarafından alınır.”

“(5) Uluslararası andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı ülke vatandaşla-
rının, savunma sanayii konularıyla ilgili olarak, askerî birlik, karargâh ve kurumlara yapacağı
ziyaretlere ilişkin talepler, ziyareti yapacak, kişi, kurum veya kuruluş tarafından; ziyaretin ama-
cı ve kapsamı, ziyarete katılacak personel kimlik bilgileri, sahip olduğu Kişi Güvenlik Belgesi,
temsil ettiği kurum/kuruluş bilgileri ile iletişim bilgilerini içeren ziyaret talep yazısı ile diplo-
matik temsilcilikler veya askerî ataşelikler vasıtasıyla en geç ziyaret tarihinden 21 iş günü ön-
cesinden Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilerek ilgili Kuvvet Komutan-
lıklarına yapılır. Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılacak değerlendirme karar verilmek üzere
Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Ziyaret sırasında izin verilmeyen alanlara
ziyaretçilerin girmemesi için Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen güvenlik önlemleri, zi-
yaret edilen birlik, karargâh ve kurum tarafından alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) NATO projelerinde görev alacak Kuruluşların talepleri hâlinde, Kuzey Atlantik
Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığının yaptığı yetki devri çerçevesinde, talep sa-
hibi Kuruluşun, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, güvenlik
koordinatörü ile gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesi muhtemel personeli
için NATO gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı
tarafından, NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesi ise Ku-
zey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilir.”

“(8) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların ve bağlılarının
muhtelif birimlerinde çalışan personelin, görevde bulunduğu sürede, ilgili makamların ona-
yıyla, kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında görev almaları hâlinde, bu kişiler için Kişi
Güvenlik Belgesi aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kişi Güvenlik Belgesinin süresinin dolması veya belgesi bulunan kişinin kuruluştan
ayrılması hâlinde, kuruluş tarafından, Kişi Güvenlik Belgesinin iptal edilmesine yönelik ive-
dilikle Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilir. Fiziki olarak düzenlenmiş olan
NATO Kişi Güvenlik Belgesi Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı (KAAT) Merkez Kurulu
Başkanlığına iade edilir.
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(3) Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca yaptırılan arşiv araştırması ve güven-

lik soruşturması sonucunda Çok Gizli gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi ile belgelendirilen

kuruluş personeli için, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmaksızın, kripto emniyet

eğitiminin alınmasını müteakip Kripto Güvenlik Belgesi verilmesi hususunda Millî Savunma

Bakanlığı yetkilidir.”

“(5) Kontrole Tabi Listede yer alan malzemenin üretimi maksadıyla 5201 sayılı Kanun

çerçevesinde yapılan kuruluş izin başvurusu kapsamında kuruluşun hissedarlarına yönelik gü-

venlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kanunun 4 üncü maddesi gereğince soruşturma yapılabilmesi maksadıyla, Kişi

Güvenlik Belgesi talep edilen kişiyle ilgili tüm bilgiler, ilgili mevzuatta tanımlanan dokümanlar,

kısaltma yapılmadan açık ve noksansız doldurulur. Adli sicil belgesinde kişinin kaydına rast-

lanmışsa, kayıtla ilgili açıklayıcı bilgi ve belge eklenir. İstenen Kişi Güvenlik Belgesinin gizlilik

derecesi mutlaka belirtilir.

(4) Kişi Güvenlik Belgesi alınması maksadıyla, ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv

araştırması evraklarına ilişkin talep edilen belgeleri içeren bir ön yazı ile Savunma Sanayii

Millî Güvenlik Makamına başvurulur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi ile (d) bendinin (1) numaralı alt

bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Kuruluşlar tarafından Kişi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için Kanunun

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, güvenlik soruşturması ve arşiv araş-

tırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak

Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idare amir-

likleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Gü-

venlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan

personel için Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilmeyeceğine ilişkin gerektiğinde alınan

hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kişilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı ta-

rafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla 5 yıl süreyle geçerli Kişi Güvenlik Belgesi tan-

zim edilir.”

“ç) Kişi Güvenlik Belgesi süresi dolmadan ayrılan kişinin, bir başka kuruluşta çalışması

ve kuruluşun anılan personel için yeni kuruluşta başladığı tarihten itibaren iki ay içinde kalan

süreyi kullanmak üzere, adli sicil belgesi ile birlikte talepte bulunması hâlinde, yeni bir soruş-

turma yapılmaksızın, Kişi Güvenlik Belgesini, kalan süre kadar yeni kuruluş üzerinden kul-

landırmaya Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kuruluşlara millî ve/veya NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis

Güvenlik Belgesi verilebilmesi için; şahıs şirketi ve anonim şirket statüsünde olan kuruluşların

hissedarlarının tamamı ile bu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür
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yardımcıları, güvenlik koordinatörü ile gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesi

muhtemel personeli için yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu so-

nuçlanması zorunludur.”

“(3) Yabancı olan ortak veya yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin NATO üyesi ülke

mensubu olması hâlinde, anılan personelin ülkesinden alınmış uygun gizlilik dereceli Kişi Gü-

venlik Belgesinin bulunması ve Denetim Heyetince yapılacak denetim sonucunun uygun olması

hâlinde, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığınca NATO gizlilik de-

receli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesi verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tesiste, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

kapsamında özel güvenlik teşkilatı oluşturulmasına izin verildiğini gösterir Özel Güvenlik İzin

Belgesi İl Özel Güvenlik Komisyonu Kararı ve özel güvenlik kuruluşlarından hizmet alınıyorsa

hizmet sözleşmesinin onaylı fotokopisi,”

“e) Millî ve NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesi

verilebilmesi ve belgelendirmeyi müteakip Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı ve ku-

ruluş tarafından yerine getirilmesi gerekli hususları içeren, Savunma Sanayii Millî Güvenlik

Makamı tarafından 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve

Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt

İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun ve savunma sa-

nayii güvenliği ile ilgili mevzuata göre hazırlanan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi tara-

fından imzalanmış iki adet protokol sureti,

f) Millî ve NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesi

ile ilgili olarak hazırlanan protokolde belirtilen ön inceleme ücretinin Millî Savunma Bakanlığı

Merkez Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırıldığını gösterir makbuzun onaylı sureti,”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve

(e) bentleri ile (ğ) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın

(ğ) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluk veya eksiklik olmadığının

belirlenmesini müteakip kuruluşa ait tesise yönelik Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı

tarafından yapılacak planlama kapsamında Denetim Heyetince tesis güvenlik belgesi denetimi

yapılır.

c) Yapılan tesis güvenlik belgesi denetimi sonucunda denetim raporu tanzim edilir.”

“d) NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesi için,

Denetim Heyetince yapılan denetim sonucu tanzim edilen denetim raporunun olumlu olması

durumunda, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığına denetim raporu

gönderilerek bilgi verilir. Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığı ta-

rafından, NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi tanzim edilerek ilgili kuruluşa gön-

derilir ve Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilir.
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e) Denetim sonucunun olumsuz olması durumunda; yapılan tesis güvenlik belgesi de-

netiminde tespit edilen ve denetim raporunda belirtilen eksiklikler, yazılı olarak kuruluşa bil-

dirilir ve belirtilen eksikliklerin tamamlanması için kuruluşa altı aya kadar süre verilir. Kuruluş

tarafından, denetim esnasında tespit edilen eksikliklerin tamamlandığının yazılı olarak Savun-

ma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilmesini müteakip, tesise yönelik, Savunma Sanayii

Millî Güvenlik Makamınca yapılacak planlama kapsamında ikinci kez Denetim Heyetince tesis

güvenlik belgesi denetimi yapılır. İkinci kez yapılan denetim sonucunun olumlu olması duru-

munda; bu fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde gerekli işlemler

yapılır.”

“8) Kuruluşun Tesis Güvenlik Belgesi ile belgelendirilen tesisinde, bir veya birden fazla

farklı tüzel kişiliğin konuşlanması ve aynı adresin farklı tüzel kişilikler ile paylaşılması. Ancak

hissedar yapısının belge sahibi kuruluş ile aynı olması, fiziki olarak belge sahibi kuruluşun tesisleri

içinde ayrı bölüm/binalarda konuşlanması ve Millî Güvenlik Makamının onayının alınması

koşuluyla farklı bir tüzel kişilik bulunabilir.”

“9) Kuruluş bünyesinde Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum

veya gruplara ya da terör örgütlerine üyelik veya iltisakın ya da bunlarla irtibatın belirlenmesi.”

“(2) Tesis Güvenlik Belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda; iptal

edilen Tesis Güvenlik Belgesi kuruluş tarafından Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına

iade edilir. Tesis Güvenlik Belgesinin iptal edilmesini müteakip, bilgilendirmek maksatlı ilgili

makamlara bilgi verilir. Güncellenmiş Tesis Güvenlik Belgesine sahip firmaları içeren liste intranet

veya internet ortamında yayımlanır.

(3) Tesisin yeri değişmemekle birlikte yerel idare tarafından yapılan düzenleme neticesi

meydana gelen adres değişikliklerinde, denetim yapılmaksızın belge yeniden düzenlenebilir.

Herhangi bir şekilde satış veya devir yoluyla el değiştiren, kayyum atanan veya satılan şirket

için alıcının aynı tesiste aynı üretimi yapması durumunda mevcut Tesis Güvenlik Belgesi, yeni

hissedarlara, yöneticilere ve gizlilik dereceli bilgiye ulaşacak kişilere, 5202 sayılı Kanun kap-

samında Kişi Güvenlik Belgesi verilmesi ve Millî Savunma Bakanı tarafından uygun görülmesi

halinde iptal edilmez, Tesis Güvenlik Belgesi yeni şirketin, isim ve unvanına göre tanzim edi-

lir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/6/2010 27601
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/1/2012 28190
2- 6/8/2016 29793
3- 7/8/2021 31561
4- 5/11/2021 31650
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM VE İHALE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 17/5/2006 tarihli ve 26171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İş-

letmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin 2 nci maddesine “maddesinin”

ibaresinden sonra gelmek üzere “(a) ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgeleri ile teklif mektubunu im-

zalayana ait noter tasdikli imza beyannamesinin ibraz edilmesi, isteklinin gerçek kişi olması

halinde yine noter tasdikli imza beyannamesinin ibraz edilmesi.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “imza

sirküleri” ibaresi “yetki belgeleri, imza beyannamesi,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan “işletmelerin kendi üretimleri ve diğer işletmelerden gelen” ibaresi “TİGEM’in kendi

üretimleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Sözleşmeler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetki devri esaslarına göre çıka-

rılacak imza beyannamelerine göre imzalanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/5/2006 26171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2016 29935 (3. Mükerrer)

2- 6/3/2019 30706
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektro-
nik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Kimlik Doğrulama Yönetmeliği: 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma
Süreci Hakkında Yönetmeliği,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Abonelerin, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen bilgilerinin kamuya açık rehber-
lerde yer alıp almamasını talep etme hakkı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Abone tarafından, kayıtlı olduğu tarife kapsamında sahip olduğu kullanım hakları

dışında ücretli arama gerçekleştirilmesi halinde, paket aşımı kullanımları hariç olmak üzere,
işletmeci tarafından asgari Kurumca belirlenecek yönlere doğru gerçekleştirilecek aramalar
kapsamında aboneye ücret yansıtılacağı hakkında ücretsiz bilgilendirme anonsu verilir. Abone
tarafından söz konusu anonsun kaldırılması yönünde talep; müşteri hizmetleri, yazılı başvuru,
kısa mesaj veya çevrimiçi işlem merkezi üzerinden işletmeciye iletilebilir.

(5) Elektronik haberleşme hizmetinden faydalanmak isteyen kişilerin, e-Devlet Kapısı
üzerinden sorgulama yaparak işletmeci tekliflerini karşılaştırabilmelerine Kurumca belirlenecek
usul ve esaslar çerçevesinde imkân sağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, beşinci, altıncı, yedinci, se-
kizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletmecinin dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyi veya mal
teminini üstlendiği durumlarda tarafların birbirine uygun karşılıklı rızası ile abonelik sözleşmesi
yapılır. Abonelik sözleşmeleri, yazılı olarak veya Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine
göre kimlik doğrulaması yapılarak elektronik ortamda kurulur. Abonelik sözleşmesinin elek-
tronik ortamda kurulması halinde, işletmeci tarafından Kimlik Doğrulama Yönetmeliğinin
9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde işlem belgesi başvuru sahibine gönderilmeden
hizmet sunumuna ve ücret tahakkukuna başlanılmaz. Kurum abonelik sözleşmeleri ile ilgili
işletmecilere ilave yükümlülükler getirebilir.”

“(5) Abonelik sözleşmesinin kurulması için gerekli kimlik belgesi veya muadili belge-
lerin aslının ibrazı istenir. Abonelik sözleşmesi kurulurken, işletmeci abonelik sözleşmesinin
yanında;

a) T.C. Kimlik Numarası ya da 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanununda tanımlanan Yabancı Kimlik Numarasını haiz ülkemiz makamlarınca ve-
rilmiş kimlik belgesinin,

b) (a) bendinde geçen belgeyi haiz olmayan yabancı uyrukluların aboneliklerinde ge-
çerlilik tarihi uygun uluslararası geçerliliği olan kimlik belgesinin,

c) Kurumsal aboneliklerde; yetkili kişinin (a) veya (b) bendinde geçen kimlik belgesi
ve temsile yetkili olduğuna dair resmi yetkilendirme belgesi ile birlikte;

1) Vergi Kimlik Numarasını haiz resmi belgenin,
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2) Vergi Kimlik Numarasının bulunmaması halinde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numara-
sını haiz sicil tasdiknamesinin,

3) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarasının bulunmaması halinde Devlet Teşkilatı Mer-
kezi Kayıt Sistemi numarasını haiz resmi belgenin,

birer örneğini almakla yükümlüdür. İşletmeci tarafından bu belgelerin örneği, asılları
üzerinden ve yalnızca uygun elektronik ortama aktarılarak alınır. Abonelik sözleşmelerinin ku-
rulmasına ilişkin Kurum tarafından işletmecilere getirilen diğer yükümlülükler saklıdır.

(6) İşletmeci tarafından sözleşme kurulma aşamasında Kimlik Doğrulama Yönetmeli-
ğinin;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
b) 7 nci maddesinin beşinci fıkrası,
c) 8 inci maddesinin birinci fıkrası,
çerçevesinde işlem yapılması halinde kimlik veya muadili belgenin birer örneği alınmış

sayılır.
(7) İşletmeciler, abonelik sözleşmelerini ve sözleşmenin kurulması için gerekli diğer

bilgi ve belgeleri kuruluş şekline uygun olarak abonelik süresince ve abonelik sonlandıktan
itibaren otuz yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdür.

(8) Abonenin hattının kullanıma açılabilmesi için, abonelik sözleşmesinin kurulmasına
ilişkin belgelerin tam olduğu ve söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğu işletmeci tara-
fından kontrol edilerek gerekli teyit işlemi;

a) Beşinci fıkranın (a) bendi kapsamında belge ibrazı halinde; İçişleri Bakanlığı Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sisteminden,

b) Beşinci fıkranın (b) bendi kapsamında belge ibrazı halinde; yetkili merci tarafından
sağlanan servisten,

c) Beşinci fıkranın (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında belge
ibrazı halinde; yetkili merci tarafından sağlanan servisten ya da internet sayfasından,

yapılır. Web servis ile yapılan teyitlere ilişkin işlem kayıtları ile internet sayfası üze-
rinden yapılan teyitlere ilişkin ekran görüntüleri sözleşmenin mütemmim cüzü olarak elektronik
ortamda saklanır. Teyit işlemine ilişkin hususlar Kurum tarafından belirlenebilir.”

“(10) Abonelik sözleşmesi yapılırken rehber hizmetleri için, aboneden ilgili mevzuat
çerçevesinde belirlenen bilgilerinin bu rehberlerde yer alıp almayacağına ilişkin tercihleri; reh-
berlerde yer alacak bilgilere, bu bilgilerin sorgulama/kullanım imkânlarına sözleşmede yer ve-
rilmek suretiyle alınır. Sözleşme süresince aboneye rehber tercihlerini değiştirme hakkı tanı-
nır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(12) İşletmeci, sözleşme kurulmadan önce ayrı bir sayfa olarak kolay ve anlaşılabilir

bir sözleşme özetini tüketicinin bilgilendirilmesini teminen ispatlanabilir bir şekilde tüketiciye
sunar. Sözleşme özetine ilişkin belgenin bir nüshası işletmeci tarafından tüketiciye kâğıt üze-
rinde ya da elektronik ortamda gönderilir. Bu özet, sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır ve abonenin
onayı olmadan değiştirilemez. Sözleşme özetine ilişkin belge asgari olarak aşağıdaki bilgileri
içerir:

a) İşletmecinin unvanı, adresi, tüketici şikâyetleri için müşteri hizmetleri dâhil irtibat
bilgileri,

b) Hizmet türü,
c) Hizmet numarası,
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ç) Tarifenin adı,
d) Cihaz kira bedeli ve benzeri tüm ücretler de dâhil ödenmesi gereken aylık ücret,
e) Kullanım miktarı sınırlı hizmetler için kullanım hakkı/süre bilgisi diğer hizmetler

için standart birim ücretler ve varsa diğer faydalar dâhil sunulacak hizmetin temel özellikleri,
f) Hizmet, cihaz ve benzeri tüm ücretler,
g) İnternet erişim hizmetlerinde, ulusal adres veri tabanı deseninde olmak üzere hizmet

verilecek adres ve ilgili adreste sunulacak hizmete ilişkin duyurulan veri hızları,
ğ) Tüketicinin engelli belgesini ibraz etmesi halinde sağlanacak faydalara ilişkin işlet-

mecinin internet sayfası linki,
h) Abone tarafından sözleşmede onay verilen tercihlere ilişkin bilgiler,
ı) Sözleşmenin feshi durumunda, hizmet türü ve tarifeye göre aboneden talep edilebi-

lecek ilgili diğer ücretlere ilişkin bilgiler.
(13) Güvenli elektronik imza kullanılanlar hariç olmak üzere yazılı olarak kurulan söz-

leşmelerde işletmeci Kimlik Doğrulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci ve altıncı
fıkralarında yer alan süreci, ibraz edilen kimlik belgesinin uygun tipte olmaması halinde ise
Kimlik Doğrulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde
yer alan süreci işletir.

(14) Beşinci fıkrada belgelerin asılları üzerinden örneği alınarak yapılan aktarım işlemi,
doğrudan işletmecinin kendi bilişim sistemlerine, üzerinde kalıcı olarak tarih, saat bilgisi ve
gerçekleştirilen işleme ilişkin filigran olacak şekilde yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, üçüncü ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Abonelik sözleşmesinin kurulmasını müteakip, hizmete ilişkin ücretlendirme, hiz-
metin aboneye fiilen sunulmasıyla başlar.”

“(3) İlgili mevzuat uyarınca kapalı olması esas olan numaralar hariç olmak üzere, abo-
nelik sözleşmesi kurulurken ya da daha sonra abone hattının hizmet türüne göre hangi numara
gruplarına kapalı olacağı hususunda işletmeciler abonenin talebi uyarınca işlem yapar.”

“(7) İşletmeciler; bu Yönetmelik kapsamında;
a) Abone ile yazılı olarak veya Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre kim-

lik doğrulaması yapılarak elektronik ortamda kurulan sözleşme, taahhütname gibi belgelere,
b) Aboneden müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM menü ve benzeri

yöntemler aracılığıyla alınan irade beyanlarına ilişkin işlem kayıtlarına,
Kurum düzenlemelerine uygun olarak ve güvenliği sağlamak kaydıyla çevrimiçi işlem

merkezi üzerinden erişim imkânı sağlar.”
“(13) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri

saklı kalmak kaydıyla, müşteri hizmetleri üzerinden Kimlik Doğrulama Yönetmeliği kapsamı
dışında gerçekleştirilen ve ilgili mevzuat uyarınca abone onayı gerektiren işlemlerde, işletme-
cilerce arayan/aranan kişinin ilgili abone olduğuna dair kimlik doğrulaması yapılarak işlem
gerçekleştirilmesi sağlanır.

(14) Mobil haberleşme hizmeti sunan işletmecide, abone adına birden fazla abonelik
sözleşmesinin bulunması halinde, abonenin söz konusu sözleşmelere kayıtlı hatlardan birisini
diğer hatlarından gerçekleştirilecek tarife değişikliği, ek paket satın alınması ve benzeri tüm
abonelik işlemleri için tek yetkili hat olarak belirleyebilmesine işletmeci tarafından imkân ta-
nınır. Bu kapsamda, yetkili hat tarafından yönetilmesi yönünde tercih bildirilen diğer hatlara
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ilişkin ilgili mevzuat uyarınca abone onayı gerektiren işlemlerde yetkili hattan onay alınır. Yet-
kili hattın abonelik sözleşmesinin feshedilmesi halinde diğer hatların yetkili hat tarafından yö-
netilme yetkisi kalkar. Bir hattı olan abonenin ikinci hat edinmesi durumunda, bu fıkrada tanı-
nan imkâna ilişkin kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yirmi dört saat içinde iki hatta da yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kurum, resen veya şikâyet üzerine abonelik sözleşmelerini işletmecilerden iste-
yebilir. Kurum, işletmeciler ile tüketiciler arasında kurulan abonelik sözleşmelerini inceler ve
değiştirilmesi uygun görülen hususları işletmeciye bildirir. İşletmeci, söz konusu değişiklikleri
on beş gün içinde yerine getirir. Kurum gerekli gördüğü hallerde işletmeciye ek süre tanıyabi-
lir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(7) İşletmeci, tarifeleri tüm mecralarda aynı ve tekil bir isimle tanıtır. Her bir tarife

için, tekil bir isim belirlenir ve abonelerin tarifelere dair detaylı bilgilere söz konusu tekil ismi
kullanarak erişebilmesine imkân sağlanır.

(8) İşletmeci internet sayfasında asgari olarak, tüm tarifeleri için detaylı bilgilere, ge-
çerlilik tarih aralıkları ve ismi ile birlikte;

a) Yeni abone alımına açık tarifeler,
b) Yeni abone alımına kapalı ancak aktif abonesi olan tarifeler,
c) Son iki yıl içinde yürürlükten kaldırılan tarifeler,
başlıkları altında yer verir.
(9) İlgili mevzuat uyarınca abone onayı gerektiren işlemlere ilişkin olarak;
a) Bu işlemlere yönelik onaylar ayrı ayrı alınır, aynı/tek onay altında birleştirilemez.
b) Yalnızca yurt dışını arama, yurt dışı dolaşım faydası içeren bir paket satın alma halleri

hariç olmak üzere, bir sözleşmenin, taahhüdün, tarifenin, paketin veya kampanyanın kabulüyle
bu işlemlere yönelik onay verilmiş sayılmaz.

c) Aboneye indirim veya ek fayda sağlanması karşılığında bu işlemlere yönelik abone
onayı talep edilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(9) İşletmeci, taahhüt alınmadan önce ayrı bir sayfa olarak kolay ve anlaşılabilir bir

taahhüt özetini tüketicinin bilgilendirilmesini teminen ispatlanabilir bir şekilde tüketiciye sunar.
Taahhüt özetine ilişkin belgenin bir nüshası işletmeci tarafından tüketiciye kâğıt üzerinde ya
da elektronik ortamda gönderilir. Bu özet, taahhütnamenin ayrılmaz parçasıdır ve abonenin
onayı olmadan değiştirilemez. Abonelik sözleşmesi kurulması esnasında taahhüt verilmesi ha-
linde taahhütname özeti sözleşme özeti içerisinde yer alabilir. Taahhütname özetine ilişkin
belge asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Takvim ayı olarak taahhüdün süresi,
b) Tarifenin taahhütsüz ücreti ve varsa taahhüt süresi boyunca ödenecek ortalama aylık

ücreti,
c) Fesih halinde abone tarafından katlanılmak zorunda kalınabilecek tutarlara ilişkin;
1) Azami cayma bedeli,
2) Asgari cayma bedeli,
3) Taahhüt süresindeki her günün cayma bedellerinin ayrı ayrı hesaplanarak toplanma-

sından elde edilen tutarın taahhüt gün sayısına bölümü ile ortaya çıkacak ortalama cayma be-
deli.
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ç) Söz konusu taahhüt yeni bir abonelik kapsamında değil ise önceden verilen sözleşme
özetinde yer alan diğer bilgiler,

d) Diğer faydalar.
(10) İşletmeci ile abone arasında belirlenen taahhüt süresi yirmi dört ayı geçemez.
(11) İnternet erişim hizmetlerinde sözleşme özetinde yer alan ilgili adreste sunulacak

hizmete ilişkin duyurulan veri hızları da dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenecek Adrese
Dayalı İnternet Hız Ölçümlerine ilişkin düzenlemelerde tespit edilen kriterlerin sağlanamaması
halinde; abone tarafından cihazın kalan bedeli hariç herhangi bir cayma bedeli ödenmeksizin
taahhütlü abonelik feshedilebilir.

(12) İşletmeci tarafından, taahhüde aykırılık oluşturan hususlara, açık, sade ve anlaşı-
labilir şekilde siyah koyu harflerle taahhütnamede yer verilir. Abone tarafından gerçekleştirilen
işlemin taahhüde aykırılık oluşturan hususlar arasında yer alıp almadığının açıkça tespit edile-
mediği hallerde, abone lehine yorum esastır.

(13) İşletmeci tarafından, taahhüt süresi sonunda farklı bir taahhüde kayıt yaptırmamış
aboneler, taahhüt süresinin sona erdiği ve taahhütsüz fiyatlar üzerinden hizmet almaya devam
edeceği hususlarında kısa mesaj veya arama yoluyla bilgilendirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mücbir sebepler dışında işletmeciler tarafından hizmetin kesintisiz olarak sürdü-
rülmesi esastır. Hizmetin sunumu:

a) Tüketici menfaatinin korunması amacıyla hizmetin mutat kullanım düzeyinin çok
üzerinde olduğunun tespiti durumlarında aboneye bilgi verilerek kısıtlanabilir veya durduru-
labilir. Aboneye bilgi vermenin mümkün olmadığı ve kısa süre içinde müdahale edilmesi ge-
reken hallerde tüketici menfaatinin korunmasını teminen aboneye bilgi verilme zorunluluğu
aranmayabilir.

b) Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, abone bilgilendirilerek kısıtla-
nabilir ya da öncelikle kısıtlanma uygulanmak üzere durdurulabilir.

(2) Hizmetin;
a) Kısıtlanması: Abone hattının acil arama hizmeti ve işletmeci müşteri hizmetleri

numarası hariç olmak üzere, giden aramalara ve kısa mesajlara kapatılması şeklinde, internet
erişim hizmetlerinde, internet bağlantı hızının düşürülmesi veya asgari olarak abonenin borcunu
ödemesine imkân verecek şekilde bazı internet sayfalarına erişim sağlanması,

b) Durdurulması: Abone hattının, acil arama hizmeti hariç olmak üzere, gelen ve giden
aramalar ile kısa mesajlara kapatılması ve internet erişim hizmetlerinin durdurulması,

şeklinde uygulanabilir.
(3) Hizmetin kısıtlanması ve durdurulması uygulamalarına ilişkin olarak:
a) Hizmet kısıtlanmadan veya durdurulmadan makul bir süre öncesinde aboneler kısa

mesaj, arama veya sesli yanıt sistemi yöntemlerinden biri ile;
1) Hizmetin kısıtlanma veya durdurulma gerekçesi ve kriterleri,
2) Hizmetin kısıtlandığı veya durdurulduğu sürelerin, varsa taahhütname bitiş tarihini

etkileyip etkilemediği,
3) Açma kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari yedi gün önce olacak şekilde

borcun ödenmemesi halinde kısıtlama ya da durdurma işleminin yapılacağı tarih bilgisi ve alı-
nacak açma kapama ücreti tutarı,

4) Kısıtlanma veya durdurulmanın kaldırılma zamanı ve şartları,
hakkında bilgilendirilir.
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b) Hizmetin kısıtlandığı dönemde, aboneye en fazla kısıtlamanın başladığı tarihi takip
eden ilk fatura kesim tarihine kadar ücret yansıtılabilir. Yeni fatura döneminin başlaması ile
birlikte, hizmet durdurulur veya hizmetin durdurulması uygulamasında olduğu gibi ücret yan-
sıtılmaksızın, hizmet kısıtlı olarak sunulmaya devam edilir.

c) Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeni ile hizmetin durdurulması duru-
munda, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye cihaz ücreti ve telsiz kullanım/ruh-
satname ücreti hariç herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmaz. Ödeme yapıldıktan sonra en geç
yirmi dört saat içinde hizmetin sunumuna devam edilir.

ç) İşletmeci tarafından, abonenin faturasını ödememesi nedeni ile hizmetin kısıtlanma-
sı/durdurulması ve hattın tekrar hizmete açılması durumunda, bir takvim yılındaki ilk açma-
kapama işlemi için aboneye herhangi bir ad altında ücret yansıtılamaz.

d) Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesine rağmen hizmeti kısıtlamaksızın veya
durdurmaksızın devam etmek isteyen işletmeci, her fatura dönemi için ayrı ayrı olacak şekilde
ancak gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra abonenin ispatlanabilir irade beyanını alarak hiz-
met sunumuna ve ücret tahakkukuna devam edebilir.

e) Abonenin faturasını ödememesi nedeni ile hizmetin kısıtlanması ve durdurulması
süreçleri ile ilgili ayrı ayrı olacak şekilde, ödenmemiş fatura adedi ve gecikme süresi gibi hiz-
metin kısıtlanması veya durdurulması sürecini başlatan somut kıstaslar, bu madde kapsamında
düzenlenen diğer hususlarla birlikte kolay erişilebilir bir şekilde işletmeci internet sayfasında
yer alır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletmeciler, abonenin ispatlanabilir irade beyanı doğrultusunda; mali mevzuata
uygun olarak düzenlenen faturayı posta ile veya asgari olarak fatura tutarı ve son ödeme tarihini
içeren fatura bilgilerini kısa mesaj veya elektronik posta yöntemi ile son ödeme tarihinden önce
abonelere ulaşacak şekilde ücretsiz olarak göndermekle yükümlüdür. Fatura gönderilmesine
ilişkin tercihin alınamadığı durumlarda kısa mesaj yöntemi kullanılır. Fatura bilgisinin elek-
tronik posta veya kısa mesaj ile gönderilmesi durumunda:

a) Söz konusu gönderme işlemi son ödeme tarihinden en az yedi gün önce aboneye ula-
şacak şekilde ücretsiz olarak yapılır.

b) Kısa mesaj veya elektronik posta içerisinde, asgari elli adet rassal karakter içeren ve
işletmeci internet adresi altında yer alan tek biçimli kaynak bulucusu (URL) olacak şekilde
abonenin ilgili faturasının görselini doğrudan görüntüleyebileceği internet sayfasının linki yer
alır.”

“(3) İşletmeci elektronik ortamda gönderilen fatura veya kullanım detayı/ayrıntılı fatura
için aboneden ücret talep edemez. Kullanım detayı/ayrıntılı fatura bilgilerinin elektronik or-
tamda gönderilmesi durumunda birinci fıkranın (b) bendindeki usul uygulanır.

(4) İşletmeciler güvenliği sağlamak kaydıyla Kurum tarafından ayrıca belirlenmediği
sürece, abonelerin bir yıllık fatura ve kullanım detayı/ayrıntılı fatura bilgilerine çevrimiçi işlem
merkezi üzerinden ücretsiz olarak erişebilmelerini temin eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aboneler abonelik sözleşmelerini her zaman ücretsiz olarak sona erdirebilir. Abo-
neler, abonelik sözleşmelerini feshetmek istedikleri takdirde bu taleplerini;
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a) İşletmeci ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemlerini yürütmeye yetkili
temsilcisine yazılı olarak yapmak,

b) Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına göndermek,
c) Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak,
ç) e-Devlet Kapısını kullanmak,
d) İşletmecinin çevrimiçi işlem merkezini kullanmak,
e) İşletmecide kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak başvuruda bulun-

mak,
f) İşletmecinin müşteri hizmetlerini kullanmak,
g) Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanmak,
suretiyle işletmecilerine iletirler. Fesih taleplerinde abonenin kimlik belgesi, kimlik bil-

gileri kontrol edilerek veya abonenin kimliği doğrulanarak fesih taleplerinin her şartta alınması
sağlanır.”

“(5) Fesih işleminden sonra işletmeci geri kalan alacakları için borcu olan aboneye abo-
nenin fesih talep tarihinden sonra en geç dört ay içinde son fatura gönderir. Bu süre sınırı, son
faturaya uygulanan gecikme faizi ve yasal takipten doğan faturalar için geçerli değildir. Son
faturanın süresi içerisinde ödenmemesi halinde, 19 uncu maddenin altıncı fıkrasında geçen son
uyarıdan en az yedi gün önce işletmeci, başlığında adının geçtiği ve içeriği Kurum tarafından
belirlenebilecek kısa mesaj ile asgari son fatura borcunun ödenmemiş olduğu ve borcun öden-
memesi halinde yasal takip başlatılacağı bilgisini abonenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
veya yabancı kimlik numarası adına kayıtlı tüm aktif mobil numaralarına, mobil telefon hizmeti
sunan işletmeciler vasıtasıyla gönderir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Değişiklik süreci, abonenin talebi üzerine abonesi olmak istediği internet servis
sağlayıcı tarafından yürütülebilir. Abonenin talebi, yazılı olarak veya Kimlik Doğrulama Yö-
netmeliği hükümlerine göre kimlik doğrulaması yapılarak elektronik ortamda oluşturulan talep
formu ya da abonelik sözleşmesinde vereceği onay şeklinde olabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yetkili hat bilgilendirmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on dördüncü fıkrasının

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde, aynı işletmecide birden fazla hatta sahip olan
abonelere ilgili fıkrayla tanınan imkâna ilişkin kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 7 nci, 12 nci, 13 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddeleri 1/3/2022 ta-

rihinde,
b) Diğer hükümleri 31/12/2022 tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Baş-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/10/2017 30224
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-

kanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları
hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Dev-

let Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölç-

me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 73) (DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, döner sermayeli işletmelerin; aylık gayrisafi ha-

sılatından genel bütçeye aktarılacak tutarlar ile yıl sonu kârlarının bildirilmesi, ödenmesi, mu-
hasebeleştirilmesi, zorunlu hâllerde ödeme süresinin uzatılması, beyan edilmesi, ödemenin sü-
resinde yapılmaması halinde yapılacak işlemler ile bilgi verme yükümlülüklerini, kayıt ve tescil
işlemlerini, tutulacak defter ve belgelere ilişkin bilgileri, bilgisayar ve kredi kartları ile yapıla-
cak tahsilatları ve mükelleflerin borçlarına karşılık yapacakları kesintilere ilişkin işlemleri dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve

Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan genel bütçeye dâhil idarelerle özel
bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

geçici 11 inci maddesi, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli
ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Döner sermaye muhasebe birimi: Döner sermayeli işletmelerde gelir ve alacakların

tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen de-
ğerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî
işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürüten birimi,

ç) Harcama yetkilisi: Döner sermayeli işletmelerde bütçe ile ödenek tahsis edilen her
bir işletmenin en üst yöneticisini veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi,

d) İlgili muhasebe birimi: İllerde defterdarlık muhasebe müdürlüklerini, ilçelerde mal-
müdürlüklerini,

e) Kanun: 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

f) Muhasebe yetkilisi: Döner sermayeli işletmelerde muhasebe hizmetlerinin yürütül-
mesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış yöneticiyi,

g) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Döner sermayeli işletmelerde muhasebe yetkilisi adına
ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye,
vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı
sorumlu olan görevlileri,

ğ) Yönetmelik: 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner
Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini,

ifade eder.

18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Gayrisafi hasılatın tespiti
MADDE 5 – (1) Döner sermayeli işletmelerce elde edilen ve hesaplamalara esas olan

aylık gayrisafi hasılat, tahsil edilmiş olsun veya olmasın bir ay içinde tahakkuk eden; her türlü
mal satış hasılatı, her türlü hizmet satış bedeli, faiz ve diğer gelirler toplamından oluşur. Bu
toplamdan, hasılatın elde edilmesine ilişkin yapılan giderler ve maliyetler ile daha önce ayrılıp
Hazineye yatırılan tutarlar düşülmez.

(2) Gayrisafi hasılata, döner sermayeli işletmelerin; kanunlarında, Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinde veya yönetmeliklerinde döner sermaye geliri olarak sayılan, iş veya hizmet
karşılığı olmayan "Hazine Yardımı", "...bütçesinden verilen ödenek" ve “bağış ve yardımlar”
gibi unsurlar dâhil edilmez.

Genel bütçeye aktarılacak tutarlara esas oranlar
MADDE 6 – (1) Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü gereğince döner sermayeli iş-

letmelerin aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarın %15'i (ilaç, kan ve kan bileşenleri
ile tıbbî sarf malzemesi hasılatının %5'i), en geç takip eden ayın 20'sine kadar genel bütçeye
irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılır.

(2) Aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutara uygulanacak oranı döner sermayeler
itibarıyla %1’e kadar indirme yetkisi Bakana tanındığından, mevcut durumda Kanunda belir-
tilen veya Kanun kapsamında Bakana tanınan yetkiye istinaden ilgili döner sermaye işletmeleri
için tespit edilen oranların uygulanmasına devam edilir.

Genel bütçeye aktarılacak tutarların hesaplanması ve ödenmesi
MADDE 7 – (1) Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü gereğince, genel ve özel bütçeli

idarelere bağlı tüm döner sermayeli işletmelerce ödenecek payın hesaplanmasında, bir ay içinde
aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarlar esas alınır.

(2) İşletmelerce aylık gayrisafi hasılat tutarından o ay itibarıyla tahsil edilen tutara, Ka-
nunda belirtilen veya Bakanlıkça tespit edilen oranlar uygulanmak suretiyle bulunan tutarlar,
izleyen ayın 20 nci günü mesai saatinin bitimine kadar, faaliyette bulundukları yerlere göre
ilgili muhasebe birimlerine, Yönetmelik eki Aylık Gayrisafi Hasılattan Tahsil Edilen Tutara
İlişkin Bildirim (D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:30) ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

(3) Yıllık bilanço ve diğer hesapları bağlı bulundukları merkez kuruluşunda birleştirilen
döner sermayeli işletmeler de dâhil olmak üzere, bildirim ve ödeme yükümlülüğü her bir işlet-
mece ayrı ayrı yerine getirilir.

(4) Döner sermaye faaliyetlerinden bir ay içinde elde edilen hasılattan tahsil edilen tutar
bulunmasa bile işletmeler takip eden ayın 20’sine kadar aylık gayrisafi hasılat bildirimini ve-
rir.

Genel bütçeye aktarılacak tutarların muhasebeleştirilmesi
MADDE 8 – (1) Döner sermayeli işletmelerce, aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen

tutarlar üzerinden genel bütçeye aktarılacak Hazine payı tahakkuk ettirildiğinde; bir taraftan,
“770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı”na borç, “362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri
Hesabı”na alacak, diğer yandan “830 Bütçe Giderleri Hesabı”na borç, “835 Gider Yansıtma
Hesabı”na alacak yazılır, bu tutarlar genel bütçeli idarelere hizmet veren ilgili muhasebe bi-
rimlerinin hesabına gönderildiğinde; “362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı”na
borç, “103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı”na alacak kaydedilir.

Yıl sonu kârının Hazineye ödenmesi
MADDE 9 – (1) Yıl sonu kârlarını Hazineye yatırmakla yükümlü olan işletmeler bu

tutarı, ilgili kanunlarında, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde veya yönetmeliklerinde belir-
tilen süre içinde, herhangi bir süre belirtilmeyenler ise, Nisan ayının sonuna kadar Yönetmelik
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eki Yıllık Gayrisafi Hasılattan Tahsil Edilen Tutar ve Kâr Bildirimi (D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:31)
ile bildirerek aynı süre içerisinde ilgili muhasebe birimlerinin hesabına aktarır.

(2) Yıl sonu kârlarını Hazineye aktarmak zorunda olmayan işletmeler ile özel bütçeye
aktaracak işletmeler ve faaliyet dönemini zararla kapatan işletmeler de bildirimlerini süresi
içinde ilgili muhasebe birimlerine verir. Bu durumda, Yıllık Gayrisafi Hasılattan Tahsil Edilen
Tutar ve Kâr Bildirimi (D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:31)’nin "Kârın yatırılmasına ilişkin alındının
tarihi ve No.su" sütunu boş bırakılır.

(3) Sermayeleri kanunlarında, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde veya yönetmelik-
lerinde belirlenen sermaye tutarına ulaşan ve mevzuatında yıllık kârlarını, Hazineye veya ilgili
özel bütçeye aktaracaklarına ilişkin hüküm bulunan işletmeler, bilançolarına göre tespit edilen
kârlarını, herhangi bir yazışmaya meydan verilmeksizin belirtilen süre içinde ilgili muhasebe
birimlerine aktarır.

(4) Yıllık bilanço ve diğer hesapları bağlı oldukları merkez müdürlüklerinde birleştirilen
döner sermayeli işletmeler ise dönem sonu kârları ile ilgili herhangi bir bildirim ve ödemede
bulunmaz, bu yükümlülük ilgili merkez müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

(5) Yıllık Gayrisafi Hasılattan Tahsil Edilen Tutar ve Kâr Bildirimi (D.S.İ.B.M.Y. Örnek
No:31) düzenlenirken, ait olduğu yıla ilişkin 12 aylık Hazine hissesi tutarları ile bu tutarların
yatırıldığına dair alındı belgesinin tarih ve numaraları, açık ve düzenli bir şekilde yazılır. Söz
konusu bildirim sadece ait olduğu yıla ilişkin olarak doldurulduğundan, Ocak-Aralık dönemine
ilişkin olarak bildirilen gayrisafi gelirden tahsil edilen tutarlar ve bu tutarlar üzerinden hesap-
lanan ve ödenen Hazine hisseleri bildirime yazılır.

Zorunlu hâllerde ödeme süresinin uzatılması
MADDE 10 – (1) Genel bütçeye aktarılacak tutarlar ile yıl sonu kârlarını belirlenen

sürelerde ödeyemeyecek olan döner sermayeli işletmeler, ödemedeki gecikme nedenlerini açık-
ça belirtmek ve belirtilen hususları belgelendirmek suretiyle, bildirim ve ödeme süresinden
önce Bakanlığa müracaat ederek erteleme talebinde bulunur.

(2) Gerek Hazine hissesi, gerekse yıl sonu kârlarını süresinde ödeyemeyeceği için Ba-
kanlıktan erteleme talebinde bulunarak söz konusu talebi uygun görülen işletmeler;

a) Hazine hissesi ile ilgili olarak, Aylık Gayrisafi Hasılattan Tahsil Edilen Tutara İlişkin
Bildirim (D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:30) düzenler, ancak bildirimin “Tahsil Olunan Miktar” satı-
rına, “Ertelendi” şerhi düşer.

b) Kârlar ile ilgili olarak, Yıllık Gayrisafi Hasılattan Tahsil Edilen Tutar ve Kâr Bildirimi
(D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:31) düzenleyerek ilgili muhasebe birimine verir ve verilen sürenin
sonunda kârlarını Hazineye yatırır.

(3) İşletmeler, Hazine hissesi veya yıl sonu kârı olarak ertelenen tutarların ödendiğine
ilişkin alındı belgelerinin bir örneğini, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta
içinde bir yazı ekinde Bakanlığa gönderir.

Beyan ve ödemenin süresinde yapılmaması
MADDE 11 – (1) Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü gereğince, yıl sonu kârları ile

genel bütçeye aktarılacak miktarların zamanında yatırılmaması hâlinde söz konusu tutarlar,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundaki usul-
lere göre aylık %1 zamlı olarak tahsil edilir ve hesaplanan zam, harcama yetkilisi ve muhasebe
yetkilisinden yarı yarıya alınır. İlgililerin herhangi bir yaptırım ile karşılaşmaması için bildirim
ve ödeme işlemlerini süresinde yerine getirmeleri gerekir. Ancak Bakanlıkça verilmiş ek süreler
için zam uygulanmaz.
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Bilgi verme
MADDE 12 – (1) Genel ve özel bütçeli idareler, kendilerine bağlı olarak faaliyete geçen

döner sermayeli işletmelerin; ad ve adreslerini, vergi kimlik numaralarını, faaliyet konularını
ve faaliyete geçiş tarihlerini, kurulmasına yetki veren kanunu veya Cumhurbaşkanlığı karar-
namesini, tahsis olunan sermaye ile ödenmiş sermayelerini, faaliyete geçiş tarihlerinden itibaren
bir ay içinde Bakanlığa bildirir.

Kayıt ve tescil
MADDE 13 – (1) Yeni faaliyete geçen döner sermayeli işletmeler, bulundukları yerdeki

ilgili muhasebe birimlerine başvurarak kayıtlarını yaptırır ve özel hesap numarası alır.
(2) Kayıt ve tescil işlemi için Yönetmelik eki Döner Sermayeli İşletmeler Kayıt Bildi-

rimi (D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:37) kullanılır.
(3) Evvelce kayıt ve tescil edilen döner sermaye işletmeleri geçmiş yıllarda aldıkları

özel hesap numaralarını muhafaza eder.
(4) Döner sermayeli işletmelerden faaliyetlerine son verilenler, ilgili kurumlarca, faa-

liyetlerinin sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde kayıtlı bulundukları ilgili muhasebe bi-
rimlerine bildirir.

İlgili muhasebe birimlerince yapılacak işlemler
MADDE 14 – (1) Muhasebe birimleri;
a) Döner sermayeli işletmelerce doldurularak verilecek olan Döner Sermayeli İşletmeler

Kayıt Bildirimi (D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:37)’ni aldıklarında bu işletmelere özel bir hesap numarası
verir.

b) Her döner sermaye işletmesi için Yönetmelik eki Döner Sermayeli İşletmeler Hesap
Kartı (D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:38) açar.

c) Döner sermayeli işletmelerden kaydını yaptırmayanların tespiti halinde, bu işletme-
leri kayıt konusunda uyarır, buna rağmen kaydını yaptırmamış olanları Bakanlığa bildirir.

ç) Kendilerine kayıtlı bulunan döner sermayeli işletmelerce verilecek olan Aylık Gay-
risafi Hasılattan Tahsil Edilen Tutara İlişkin Bildirim (D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:30)’i kabul eder,
inceleyip doğruluğunu tespit ettikten sonra Hazineye yatırılması gereken miktarları ilgili mu-
hasebe kayıtlarını yaparak tahsil eder.

d) Kendilerine kayıtlı bulunan döner sermayeli işletmelerin aylık bildirimlerini süre-
sinde vermelerini sağlar, verilmeyen bildirimleri araştırır ve istemelerine rağmen bildirimde
bulunmayan döner sermayeli işletmeleri Bakanlığa bildirir.

e) Döner sermayeli işletmelerce aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarlara belirle-
nen oranların uygulanması suretiyle hesapladıkları tutarları ilgili muhasebe birimlerine aktar-
dıklarında, aktarılan tutarlar “03.5.1.01 Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Ak-
tarmalar” gelir ayrıntı koduna kaydeder.

f) Yıl sonu kârlarını Hazineye yatırmakla yükümlü olan işletmelerce ilgili mevzuatında
belirtilen süre içinde ilgili muhasebe birimleri aktardıklarında, aktarılan tutarlar “03.5.1.02 Dö-
ner Sermayelerin Yılsonu Kârlarından Aktarmalar” gelir ayrıntı koduna kaydeder.

g) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin
birinci fıkrasının (k) bendi hükmünce aktarılan tutarlar, “03.5.1.03 Döner Sermayelerin Sosyal
Hizmet Payından Yaptıkları Aktarmalar” gelir ayrıntı koduna kaydedilir.

İşletmelerce tutulan defter, belge ve bilgilerden Sayıştaya sunulacak olanların verilme
yeri ve süresi

MADDE 15 – (1) Yönetmelik esaslarına göre düzenlenen; defter, cetvel ve tablolar ile
düzenlenmesi gereken yıl sonu sayım tutanakları, hesap dönemi sonu itibarıyla görev başında
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bulunan muhasebe yetkilisi tarafından oluşturulacak bilanço ve ekleri, 17/9/2020 tarihli ve
31247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve
Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslara göre
Sayıştaya gönderilir.

(2) Özel olarak istenilmediği sürece; bilanço örnekleri, devir cetvelleri, yıllık gayrisafi
hasılattan tahsil edilen tutar ve kâr bildirimi ve benzeri hiçbir belge, kâğıt ortamında Bakanlığa
gönderilmez.

Özellik arz eden diğer hususlar
MADDE 16 – (1) Kanunlarında, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde veya yönetme-

liklerinde kârları sermayelerine veya ertesi yılın gelirlerine ekleneceği belirtilen işletmelerce,
bu işlem kârın elde edildiği hesap döneminde değil, ertesi hesap döneminde yapılır ve böylece
dönem net kârları bilançoda ve gelir tablosunda sermayeye veya gelire eklenmeden gösterilir.

(2) Zararlar hiçbir suretle sermayeden düşülmez, gelecek yılların kârlarından mahsup
edilmek üzere, “580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı”nda bekletilir.

(3) 2828 sayılı Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü ge-
reğince, döner sermayeli işletmelerce her yıl Aralık ayı sonunda yıllık gayrisafi hasılat üzerin-
den hesaplanan ve en geç ertesi yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gereken tutarlar, ilgili
muhasebe birimlerinin hesabına aktarılır. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 58 inci maddesine istinaden kurulan döner sermayeli işletmelerce Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ödenmez.

(4) Parasal Sınırlar ve Oranlar konulu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğleri
ile belirlenen limitler; Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) nu-
maralı alt bendine göre kasadan yapılacak ödeme tutarı için dört katı, aynı Yönetmeliğin 67 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca ertesi günü yapılacak
ödemeleri karşılamak üzere kasada alıkonulabilecek azami tutarların belirlenmesinde üç katı
uygulanabilir. Birden fazla döner sermayeli işletmeye hizmet vermek üzere oluşturulan muha-
sebe birimlerinde söz konusu limitler her işletme için ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, veznesi
olmayan muhasebe birimlerinde, kasa limiti dâhilindeki ödemeler “Hesaba Aktarma Suretiyle
Ödeme” konulu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslara göre ya-
pılır.

(5) Döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından genel bütçeye aktarılacak
tutarlar ile mevzuatındaki hükümler uyarınca Hazineye yatırılacak olan yıl sonu kârlarının bil-
dirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler, Yönetmeliğin 566 ncı ve 567 nci maddelerinde yer
alan esaslara göre yapılır.

(6) Sağlık hizmeti sunan döner sermaye işletmeleri adına, bu işletmelere hizmet veren
muhasebe birimlerince nakden yapılan tahsilatın kısmen veya tamamen iadesinde hastaların
mağdur edilmemesi için alındı belgesindeki “Teslim Edenin/Kart Sahibinin Adı ve Soyadı/Un-
vanı” ile “Adına Tahsilat Yapılanın Adı Soyadı” satırları kullanılarak, gerektiğinde hasta dışında
alındı belgesinde adı yazılan kişiye de iade yapılabilir. Veznedarlar ve muhasebe yetkilisi mu-
temetleri bu hususta gerekli dikkat ve özeni gösterir.

(7) İşletmelerde maddi duran varlıkların kayıtları ile amortisman ayrılmasına ilişkin iş-
lemler Yönetmeliğin 199 ila 215 inci maddelerinde düzenlenmiş olup, bu esaslara göre ayrıla-
cak olan amortisman tutarları ilgisine göre; “730 Genel Üretim Giderleri Hesabı”, “740 Hizmet
Üretim Maliyeti Hesabı” veya “770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı”na borç, “257 Birikmiş
Amortismanlar Hesabı”na alacak kaydedilir. Ancak, bir maddi duran varlık için ayrılan amor-
tisman payları toplamı, maddi duran varlığın kayıtlı değerine eşit hâle geldikten sonra da maddi
duran varlık kullanıldığı sürece, amortisman payı ayrılmaksızın kayıtlarda bekletilir.
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(8) Sermayeleri, kanunla, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ya da kanun veya Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan hükümler gereğince bağlı bulundukları idarelerce tahsis
edilen işletmelerde, tahsis edilen sermayeye mahsuben gönderilen nakdi veya ayni değerler
alındığında, ilgisine göre, “102 Bankalar Hesabı”, “255 Demirbaşlar Hesabı” veya ilgili hesaba
borç, “501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı”na alacak kaydedilerek muhasebeleştirilir.

(9) 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi
Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 83 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan hükme göre Sayıştay ilamına dayanılarak kişilerden alacaklar hesabına kaydedilmiş bu-
lunan alacaklarla ilgili olarak gerçekleştirilecek işlemler, genel bütçeli idarelere bağlı döner
sermayeli işletmelerce de yerine getirilir.

(10) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yeniden değerlemeye ilişkin
hükümleri gereğince, kurumlar vergisi mükellefi olan işletmeler enflasyon düzeltmesi uygu-
lamasına tabi olduklarından, bu işletmeler yeniden değerleme yapamaz. Vergi mükellefi olma-
yan işletmeler ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranları esas alın-
mak suretiyle yeniden değerleme yapar.

(11) İşlemleri yoğun olan muhasebe birimlerinde ve muhasebe yetkilisi adına tahsilat
yapmaya yetkili mutemetlerce, ihtiyaç duyulması halinde yazar kasa ile tahsilat yapılabilir. An-
cak, söz konusu cihazlar alınmadan önce 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi
Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve
bu konuda çıkarılan tebliğ hükümlerine göre bağlı olunan vergi dairesine müracaat edilmesi
gerekir. Ödeme kaydedici cihaz ile tahsilat yapılması hâlinde, satışlardan elde edilen günlük
toplam tahsilat için bir alındı belgesi düzenlenecek ve ödeme kaydedici cihazlardan alınan gün-
lük döküm raporu (Z raporu) bu alındıya bağlanarak açılacak bir dosya içinde muhafaza edilir.
Ancak, depozito ve güvence bedeli olarak yapılan tahsilatlar ile hizmetten yararlananlarca talep
edilmesi hâlinde, alındı belgesi düzenlenir.

(12) Döner sermaye işletme bütçelerinin hazırlanması, yeni usul ve esaslar belirlenme-
diği sürece, kendi özel mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

(13) Döner sermaye muhasebe birimleri, ödemelerini “Hesaba Aktarma Suretiyle Öde-
me” konulu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği esaslarına göre gerçekleştirir.

(14) Döner sermayeli işletmeler ve muhasebe birimlerince, Yönetmelik eki belgeler
kullanılacak olup, kredi kartları ile yapılacak tahsilatlar karşılığında da tahsilatı yapanın duru-
muna göre; Yönetmelik eki Alındı Belgesi (D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:8) veya Muhasebe Yetkilisi
Mutemedi Alındısı (D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:10) düzenlenir.

Bilgisayarla yapılacak tahsilat ve kullanılacak alındı belgeleri
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 67 nci maddesi uyarınca, döner sermaye muhasebe bi-

rimi veznelerinde ve mutemetliklerinde tahsilatın bilgisayarla yapılması halinde, Bakanlıkça
bilgisayarla tahsilat için bastırılan “Alındı Belgesi” ile “Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı”
kullanılır. Bu alındılar, seri, sıra ve özel numaralar taşıması, paranın tahsil edildiğini gösteren
belgeler arasında yer alması, düzenleme, saklama ve denetim açısından özellik gösterdiğinden,
alındıların güvenliğinin sağlanması amacıyla;

a) Bilgisayarla yapılacak tahsilatta kullanılacak alındı belgeleri ile muhasebe yetkilisi
mutemedi alındılarının ilgili muhasebe birimlerinden (illerde Defterdarlık Muhasebe Müdür-
lüklerinden, ilçelerde ise Malmüdürlüklerinden) temin edilerek kullanılması,

b) Alındılara, yıl içinde kullanımına başlanıldığında bu tarihten ve her mali yılbaşından
itibaren “1”den başlamak üzere, sıra atlanmaksızın yıl sonuna kadar devam eden “özel numara”
verilmesi,
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c) Alındıların mevzuata uygun olarak eksiksiz düzenlenmesi ve düzenleme tarihi ile
saatinin mutlaka yazılması,

ç) Hatalı düzenlenen alındıların yırtılıp atılmaması ve sol alt köşeden sağ üst köşeye
doğru çizilecek iki paralel çizgi arasına “İPTAL” ifadesinin yazılması suretiyle iptalinin yapı-
larak, asıl ve ikinci nüshasıyla birlikte muhafaza edilmesi,

d) Alındılardan; kaybolan, çalınan, kullanılmayacak hale gelenlerin seri ve sıra numa-
ralarının düzenlenecek bir tutanakla, alındıların alındığı muhasebe birimlerine bildirilmesi,

e) Bilgisayarla yapılan tahsilatta, herhangi bir nedenle bilgisayarın devre dışı kalması
halinde elle tanzim edilen alındıların kullanılması,

f) Alındıların amaç dışı kullanılmalarının önlenmesi için idari ve teknik önlemlerin alın-
ması ve sürekli olarak kontrollerinin yapılması,

hususlarına uyulur.
İşletme gelirlerinin kredi kartları ile tahsil edilmesi
MADDE 18 – (1) Bankacılık sektöründeki gelişmeler ve banka kredi kartları kullanı-

mının yaygınlaşması nedeniyle, döner sermaye muhasebe birimlerinde mal ve hizmet bedelleri
çağdaş ve güvenli bir tahsilat aracı olan banka kredi kartları aracılığıyla tahsil edilebilir.

(2) Gelirlerini banka kredi kartlarıyla tahsil etmek isteyen işletmeler, Bakanlık iznine
gerek olmaksızın aşağıda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde bu imkândan yaralanabilir:

a) Döner sermayeli işletmelerin bankalarla yapacakları “Kredi Kartı Üye İşyeri Söz-
leşmesi”, ilgili banka şube müdürleri ile döner sermaye işletmelerinin harcama yetkilileri ve
döner sermaye muhasebe yetkilisi tarafından müştereken imzalanır.

b) P.O.S. cihazları, tahsilatın yoğun olduğu ve kart sahiplerinin kolayca ulaşabilecekleri
veznelere konulur.

c) “Gün Sonu Raporu” ve “Satış Sonuçları Gönderme Raporu” her gün en geç saat
23.00’e (Yirmi üç) kadar, P.O.S. cihazından alınır.

ç) 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu
Haznedarlığı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere, döner ser-
mayeli işletmeler faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurt
içinde yerleşik diğer bankaları, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’yi ve yurt içinde yerleşik ban-
kalar aracılığıyla olmak koşuluyla ödeme kuruluşlarını ve elektronik para kuruluşlarını da kul-
lanabilir. Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, kamu kurumları adına tahsil ettikleri
tutarları anlaşma yaptıkları yurt içinde yerleşik bankalarda ilgili kamu kurumu adına açılacak
hesaplara işlem yapılan gün içerisinde aktarmak zorundadır. Gerçekleştirilen tahsilat tutarları-
nın, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı
kalmak kaydı ile takip eden işgünü içinde; yurt içinde yerleşik tüm bankalar aracılığıyla kredi
kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli ban-
kadaki hesabına aktarılması zorunludur.

d) Kredi kartı ile avans olarak tahsil edilen tutarın, tedavinin sonuçlanmasını müteakip
mal veya hizmet satış bedelinden fazla olduğunun anlaşılması halinde, aynı kredi kartı ile P.O.S.
cihazının fonksiyonları kullanılarak fazla olan tutar iade edilir.

e) Hizmetten yararlanan kişi ile banka kredi kartı hamilinin farklı kişiler olması halinde,
karışıklıklara meydan verilmemesi açısından hizmetten yararlanan kişinin ad ve soyadı da dü-
zenlenecek alındı belgesine yazılır.

f) Banka kredi kartı ile yapılan tahsilat tutarları, gün sonunda düzenlenecek muhasebe
işlem fişi ile muhasebeleştirilir, ancak avans olarak tahsil edilen tutarlar yardımcı deftere kişi
bazında kaydedilir. Muhasebe işlem fişine, alındı belgelerinin ikinci nüshası ve “Gün Sonu
Raporu” ile “Satış Sonuçları Gönderme Raporu” eklenir.
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g) Banka kredi kartı ile yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesinde, Yönetmeliğin 102
ila 104 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

ğ) Döner sermaye muhasebe birimlerince, tahsilatın zamanında işletmenin hesaplarına
intikal ettirilip ettirilmediğine yönelik kontroller düzenli bir şekilde yapılır, aktarma işlemini
geciktiren bankalar uyarılır.

İstihkaklardan mükelleflerin borçlarına karşılık yapılan kesintilere ilişkin işlemler
MADDE 19 – (1) Vergi borçlarına karşılık yapılan kesintilerde;
a) Mevcut Tahsilat İç Genelgesi ve bunda değişiklik yapan genelgelerdeki esaslara göre

işlem yapılır. Tahsilatın hızlandırılmasıyla ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan tahsilat iç ge-
nelgeleri esaslarına göre, istihkak sahiplerinin hakedişlerinden vergi borçlarına karşılık kesilen
tutarlar, “360.05 İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler” kod ve adıyla
açılan yardımcı hesapta izlenir.

b) Vergi borcunun ödenmiş sayılabilmesi için, kesilerek tahsil edilen bu tutarın alacaklı
vergi dairesinin hesabına intikal ettirilmiş olması zorunludur. Bu nedenle, döner sermaye mu-
hasebe birimlerince ilgili vergi dairelerine ödenmek üzere istihkak sahiplerinin vergi borçlarına
karşılık olarak yapılan tahsilat tutarı en geç ertesi iş günü sonuna kadar alacaklı vergi dairesine
ödenir. Bu işlemler sırasında düzenlenen gönderme emirlerinde mükellefin adı-soyadı ve sicil
numarasına mutlaka yer verilir, havaleyi yapacak bankanın da havaleye ilişkin bilgi dekontla-
rında bu bilgilere mutlaka yer vermesi sağlanır.

(2) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nunun 90 ıncı madde hükmüne dayanılarak hazırlanan, 22/9/2008 tarihli ve 2008/14174 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para
Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak kesintilerde;

a) İstihkak sahiplerinin hakedişlerinden yapılacak olanlar “361 Ödenecek Sosyal Gü-
venlik Kesintileri Hesabı” kod ve adıyla açılan hesapta izlenir.

b) İşletmelerce, işveren ve varsa alt işverenlerin Kuruma idari para cezası, prim ve pri-
me ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarına mahsup
edilmek üzere yapılan kesinti tutarları, ödeme emri belgesinde gösterilecek ve bu kesinti tutarı,
muhasebe kayıtlarına intikal tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma veya Kurumun ön-
ceden bildirilen banka hesabına aktarılır.

c) Mükelleflerin ödenmeyen prim borçları nedeniyle daha fazla gecikme cezasına mu-
hatap olmaması bakımından, ilgili yönetmelik esasları dâhilinde istihkaklardan prim borçlarına
karşılık tahsil edilen bu tutarların geciktirilmeksizin ilgili kurum hesabına aktarılmak suretiyle
ödenmesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 20 – (1) 20/2/2004 tarihli ve 25379 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17) Döner Sermaye İşlemleri yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 40)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.) bölümünün birinci paragrafında yer alan
“bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen
savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan tes-
lim ve hizmetler” ibaresi ile (II/B-7.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiş;
(II/B-7.) ile (II/B-7.1.) bölümlerindeki “Müsteşarlığı” ibareleri “Başkanlığı” şeklinde değişti-
rilmiştir.

“Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen
savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan tes-
lim ve hizmetler ile bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak
olan, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25/12/2021 tarihinden
itibaren KDV’den istisna edilmiştir. Bu kapsamdaki istisna uygulaması Tebliğin (II/B-7.2.),
istisnaya ilişkin bildirim zorunluluğu Tebliğin (II/B-7.3.), istisna işlemin beyanı Tebliğin (II/B-7.4.),
bu kapsamdaki işlemlere ilişkin iade uygulaması Tebliğin (II/B-7.5.) ve sorumluluk uygulaması
ise Tebliğin (II/B-7.6.) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülür. Milli Savun-
ma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe
girdiği 25/12/2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projele-
rine ilişkin, 25/12/2021 tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında-
dır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının birinci ve ikinci
cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz
konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa,
Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabilir. Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuru-
luşları tarafından faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belge-
lenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği
bir belge verilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/B-7.2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının birinci,
ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf
edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyerek ve üzerinde gerek
duyduğu değişiklikleri yaparak örneği (EK: 11B)’de yer alan biçimde onaylar. Ulusal güvenlik
kuruluşunca nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kap-
samında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alı-
nabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/E-7.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “2020 ve
2021 yıllarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “; 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 30/12/2021 tarihli ve 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, söz konusu
maddenin, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) 
ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

MADDE 1 – 13/2/2016 tarihli ve 29623 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye-
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra
No:1)’nin (4.2.2.1) bölümü (a) bendinde yer alan “bütçe payı 4 (dört) milyon Türk Lirasından
(4 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” ibaresi “bütçe payı 10 (on) milyon Türk Lirasından
(10 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” olarak, “bütçe payı 4 (Dört) milyon Türk Lirasından
fazla olanlar” ibaresi ise “bütçe payı 10 (on) milyon Türk Lirasından fazla olanlar” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (4.2.2.1) bölümü (b) bendinde yer alan “bütçe payı 2 (iki)
milyon Türk Lirasından (2 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” ibaresi “bütçe payı 5 (beş)
milyon Türk Lirasından (5 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” olarak, “bütçe payı 2 (iki)
milyon Türk Lirasından fazla olanlar” ibaresi ise “bütçe payı 5 (beş) milyon Türk Lirasından
fazla olanlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (4.2.2.6) bölümünün birinci paragrafında ve beşinci paragra-
fında yer alan “3.500” ibareleri “8.000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/4/2014 28983
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/2/2017 29968

2- 15/2/2017 29980

3- 5/5/2017 30057

4- 22/6/2017 30104

5- 31/1/2018 30318

6- 5/6/2018 30442

7- 6/7/2018 30470

8- 23/3/2019 30723

9- 15/10/2019 30919

10- 27/12/2019 30991 (2. Mükerrer)

11- 14/2/2020 31039

12- 3/3/2020 31057

13- 29/12/2020 31349 (Mükerrer)

14- 5/2/2020 31386

15- 3/6/2021 31500

16- 20/8/2021 31574

17- 21/12/2021 31696

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’in 1 inci maddesinin birinci fık-

rasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olan-

larının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiş-

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

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’in 1 inci maddesinin birinci fıkra-
sında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olan-
larının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

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

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

23/5/2006 26176
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 15/3/2007 26463
2- 28/7/2011 28008
3- 11/7/2012 28350
4- 7/6/2020 31148
5- 7/1/2021 31357
6- 24/2/2021 31405

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/1/2007 26399
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 28/7/2011 28008
2- 7/6/2020 31148
3- 26/1/2021 31376
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/9)’in 1 inci maddesinin birinci fıkra-
sında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olan-
larının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/7/2007 tarihli ve 26571 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)’in 1 inci maddesinin birinci fık-

rasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olan-

larının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/1/2007 26399
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 28/7/2011 28008
2- 15/5/2016 29713
3- 7/6/2020 31148

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/7/2007 26571
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 11/11/2010 27756
2- 28/7/2011 28008
3- 11/7/2012 28350
4- 9/3/2019 30709
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/28)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2007 tarihli ve 26621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/28)’in 1 inci maddesinin birinci fık-

rasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olan-

larının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’in 1 inci maddesinin birinci fıkra-

sında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olan-

larının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/8/2007 26621
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 28/7/2011 28008
2- 7/6/2020 31148
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/5/2011 tarihli ve 27944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve

tanımı belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütüle-

cek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

9/5/2010 27576
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 25/6/2011 27975
2- 28/7/2011 28008
3- 7/6/2020 31148
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/3/2016 tarihli ve 29657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/5/2011 27944
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 6/7/2011 27986
2- 28/7/2011 28008

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/3/2013 28589

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/2/2015 29271
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/4/2018 tarihli ve 30385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/3/2016 29657

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/4/2018 30385
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/9/2018 tarihli ve 30537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/9/2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/9/2018 30537

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/6/2020 31148
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2020 31099

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2019 30877
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN 

SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/2)

MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulus-

lararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hü-

kümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket; 28/1/2013 tarihli ve

2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi

Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci madde-

sinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edil-

miştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/5/2020 31121

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/1/2021 31372

18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723



18 Ocak 2022 – Sayı : 31723 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 611 

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

 
 612 

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

 
 613 
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İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 629 
 

—— • —— 
 

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 633 
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Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 676 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 592 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 747 
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Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 692 

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

 

 748 

—— • —— 
Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 704 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    671/1/1-1 
 

—— • —— 
 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    671/2/1-1 
 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2022 – Sayı : 31723 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Diyarbakır İli Bağlar Belediye Başkanlığından: 
Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi 8161 nolu 

parselde bulunan, Belediyemizin 2.439,29 m2 arsamızı satış işi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Madde 2 - İşin ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis 
Toplantı salonunda Belediyemiz Encümeninin huzurunda yapılacaktır. 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AÇIK ADRESİ 

Taşınmaz Bilgisi 
Muhammen 

Bedel 
Alanı 

m² 
Geçici 

Teminat 
İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

Kayapınar İlçesi Kayapınar 
Mahallesi 8161 nolu parsel 

6.830.012,00 
TL 

2.439,29 
683.001,20 

TL 
31.01.2022 14:00 

Madde 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
3.1 GERÇEK KİŞİLER 
a - Nüfus cüzdan sureti 
b - Kanuni ikametgah belgesi 
c - Temsil durumunda noter onaylı vekaletname 
d - Noter onaylı imza beyannamesi 
e -  Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici 

teminat alındı belgesi 
f - İç zarf (teklif mektubu bırakılacak) 
g - İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 
h - Belediyemize kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair yazı 
ı - Vergi borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı 
i - SGK kurumuna borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı 
j - İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa 

kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, 
zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek. 

3.2 TÜZEL KİŞİLER 
a - Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2022 yılında alınmış) 
b - Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti 
c - Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi 
d - Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa 

ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. 
e - Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici 

teminat alındı belgesi 
f - İç zarf (teklif mektubu bırakılacak) 
g - İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 
h - Belediyemize kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair yazı 
ı - Vergi borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı 
i - SGK kurumuna borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı 
Madde 4 - İhaleye katılacak istekliler teklif dosyalarını en geç ihale günü saat 14:00’a 

kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekir. 
Madde 5 - İstekliler muhammen bedelin %10’dan az olmamak üzere kendilerinin 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir. 
Madde 6 - İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedelin 

üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. Komisyon başkanı tarafından, verilen teklifler 
içinde en yüksek olan teklif sahibinden ve diğer teklif sahiplerinden verilen en yüksek teklifin 
altında olmamak üzere sözlü olarak artırma tekliflerini alır. Verilen en yüksek teklif idarece 
uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak. 

Madde 7 - İhale ile ilgili şartname, ihale gün ve saatine kadar Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir. 

İlanen duyurulur. 642/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
Yürüme Analiz Sistemi Alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
Kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale 
edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1- İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / Avcılar 
Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 95 / Faks: 0 212 404 0701 
c) Elektronik Posta Adresi : bapsatinalma@iuc.edu.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : - 
2- Ön yeterlik konusu malın 

No Niteliği Türü Miktarı Birim 
1 Yürüme Analiz Sistemi 1 Adet 

a) İhale Kayıt No : 2022/29838 
b) Teslim yerleri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 gün içinde 

teslim edilecektir. 
d) İhale Tarihi ve Saati : 31.01.2022 Pazartesi Günü Saat: 10.00’da 
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / Avcılar 
Kampüsü İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL 

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge 

4.1.11. Teklif edilen cihazın Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında 
teklif ettikleri ürün/ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) : Tıbbi cihaz 
durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler 
tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 
Eğer ürün ÜTS’de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır. 
Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları 
esas alınır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, 
İş ortaklığında ortaklardan birinin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
d) İstekli, İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni 

sunmalıdır. 4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını, fotoğraflarını ve benzeri tanıtım 
materyallerini (cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel 
(isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de 
içeren katalog veya tanıtım dokümanlarını) eksiksiz olarak sunması gerekir. Teknik şartnameye 
uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve 
kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. 
Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı İ.Ü.-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi / Avcılar Kampüsü / Avcılar / İSTANBUL adresinden görülebilir ve 
300,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 
8200 0004 0001 16) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Avcılar Kampüsü / Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi / Avcılar Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL adresine 
elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
    664/1-1 
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EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ HEK TAŞITLAR, HURDA MAL VE 
MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR 

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta iken Ekonomik ömrünü tamamlamış 

Muhtelif Marka ve Model 18 (onsekiz) adet HEK durumunda trafikten çekme belgeli motorlu 
taşıtın ve Hurda mal ve malzemeler; 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden 04.03.2020 tarih 
ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanın Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal 
ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 
Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca; 

-5 adet 2022 model Ford Tourneo Courier Kombi Deluxe kısa 1.5L TDCI 100PS 6 ileri 
Manuel (Euro 6.2) Beyaz renkli (0 km-kullanılmamış ) Kamyonet ve 161 adet 2022 yılı üretimi 
Petlas PT515 205/55 R 16 91 H Yazlık Araç Dış Lastiği (Yeni Kullanılmamış) karşılığında açık 
arttırma usulü ile mübadele edilecektir. 

1) İdarenin; 

a) Adresi 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Feritpaşa Mah. Telgrafçı 
Hamdibey Cad. No: 1 PK.42060 Selçuklu-KONYA 

b) Telefon ve faks numarası: Santral: 0(332) 237 64 00 Gsm: 0(505) 318 42 00 

Fax 0(332) 235 25 16 

Mübadele Birimi Telefon ve 
faks numarası 

0(332) 248 9473 

c) Mail adresi konyadestekhizmetleri@egm.gov.tr 

2) Mübadele Konusu; 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 
-Ekonomik ömrünü tamamlamış muhtelif marka ve model 18 (onsekiz ) adet trafikten 

çekme belgeli HEK Araç, Yaklaşık 2650 kg demir hurdası, yaklaşık 608 kg alüminyum hurdası, 
yaklaşık 4500 kg elektronik hurdası, yaklaşık 7250 kg ahşap hurdası 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri: 
Mübadelede teklif edilen taşıtlar; Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşıt Bakım ve 

Onarım Büro Amirliği Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Yolu Caddesi üzerin No: 48 Bölge Trafik 
Arkası (Polis Evi Yanı) Selçuklu KONYA adresine teslim edilecek ve teslim alınacaktır. 

Hurda Mal ve Malzemeler ise bulundukları yerlerde teslim edilecektir. 
c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve malzemeler, 

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (90) gün 
içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan HEK taşıtlar, HURDA mal- 
malzemeler Mübadeleyi kazanan yüklenici tarafından; 
mübadele karşılığı olan taşıt ve araç lastiklerin muayene 
kabulünün yapıldığı günü izleyen (21) gün içerisinde 
yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması 
zorunludur bu işlemlerden doğan vergi, resim, harç, 
nakliye yükleniciye aittir. 

3) Mübadelenin; 
a) Yapılacağı Yer : Konya Polis Evi Büyük Salon (Horozluhan Mahallesi 

Yeni İstanbul Yolu Caddesi No: 50 Selçuklu KONYA) 
b)Tarihi ve saati : 02.02.2022 Çarşamba Günü Saat: 14.00 
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4) Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Kapalı Zarf, Açık açık artırma usulü yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel 

kişiler; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden (39.911,00 TL ) az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi 

i. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair asıl belgeler; 

i. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 
ii. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir. 

5) Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
6) Şartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Konya İl Emniyet Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliğinden (Horozluhan Mah. Yeni 
İstanbul Yolu Caddesi üzeri No: 48 Bölge Trafik Arkası (Polis Evi Yanı) Selçuklu KONYA) 
temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları 
zorunludur, doküman bedeli 100,00 TL olup Konya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 
yatırılarak makbuz karşılığı verilecektir. 

7) Açık arttırmaya İsteklilerin vermiş olduğu en yüksek verilen yazılı teklif üzerinden 
yapılacaktır. 

8) Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 
belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü gerçekleştirilir pey miktarı 20 Adet 2022 yılı üretimi 
Petlas PT515 205/55 R 16 91 H Yazlık Araç Dış Lastiğidir. 

9) İstekliler idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin en az %3’ü oranında 
(39.911,00 TL), geçici teminat vereceklerdir. 
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10) Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 

şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 

yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

11) Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

12) Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın ve Malın Özellikleri 

-5 adet 2022 model Ford Tourneo Courier Kombi Deluxe kısa 1.5L TDCI 100PS 6 ileri 

Manuel (Euro 6.2) Kamyonet (Beyaz Renkli) 

- 161 adet 2022 yılı üretimi Petlas PT515 205/55 R 16 91 H Yazlık Araç Dış Lastiği 

(özellikler ayrıntılı olarak mübadele şartnamesi ekinde belirtilmiştir) 

13) Mübadele konusu HEK/Hurda mal ve malzemelerin miktarları 

a) HEK TAŞITLAR 

-7 adet 2011 model Renault Kangoo marka kamyonet, 2 adet 2012 model Renault Kangoo 

marka Kamyonet, 2 adet 2011 model Ford Connect marka kamyonet, 2 adet 2008 model Ford 

Connect marka kamyonet, 1 adet 2004 model Fiat Ducato marka kamyonet, 1 adet 2008 model 

Renault Clio Symbol marka otomobil, 1 adet 2008 model Isuzu MD27SA otobüs, 2 adet 2010 

model Asya LB150T-7B motosiklet olmak üzere toplamda 18 adet ekonomik ömrünü 

tamamlamış, trafikten çekili HEK taşıt, 

b) HURDA MALZEMELER 

Hurda Kararı alınmış 340 Kalem (2340 adet) Taşınır Mal ve Hurda (atık) araç 

parçalarından oluşan; 

-yaklaşık 2750 kg demir hurdası, 

-yaklaşık 608 kg alüminyum hurdası, 

-yaklaşık 4500 kg elektronik hurdası, 

-yaklaşık 7250 kg ahşap hurdasıdır. 

14) Mübadelesi yapılacak olan HEK taşıtlar, Hurda Mal ve Malzemeler ilan tarihinden 

itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında; 

- HEK taşıtlar ve HURDA (atık) araç parçaları: Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliği Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Yolu Caddesi üzeri No: 48 

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Arkası (Polis Evi Yanı) Selçuklu/KONYA adresinde; 

- Hurda Taşınır Mallar ise Mal ve Malzemeler ise Meram Ek Bina yerleşkesinde 

(Havzan Mahallesi Azerbeycan Caddesi No: 2 Meram/KONYA adresinde ) görülebilir. 

15) Mübadeleye katılan istekliler mübadelesi yapılacak taşıtları yerinde gördükten sonra 

teklif vereceklerdir. Mübadeleye katılan ve teklif veren istekli mübadelesi yapılacak taşıtları-mal 

ve malzemeleri görmüş sayılır. 

16) Mübadele konusu taşıtların-hurda mal ve malzemelerin bedelleri yaklaşık olarak 

hesaplanmıştır, mübadeleye teklif veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

17) Mübadele açık artırma usulü yapılacaktır. 

18) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

19) Mübadele ile verilecek taşıtların-Hurda Mal ve Malzemenin tahmini bedeli 

1.330.361,58 TL, alınacak Araç ve Lastiklerin tahmini bedeli 1.330.625,00 TL olarak 

belirlenmiştir. 

20) İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 

    678/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şehitkâmil Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 09/02/2022 

Çarşamba günü tabloda belirtilen saatlerde Belediyemiz Atatürk Kültür ve Spor Merkezi (İpek 

Yolu Üzeri) Meclis Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) Satışı yapılacaktır. 

Sıra 

No 
Mahalle Ada Parsel 

Alanı 

m² 

Niteliği, 

İmar 

durumu 

Rayiç 

Bedeli 

m²/TL 

Muhammen 

Bedel (TL) 

G. Teminat 

(%3) (TL) 

İhale 

saati 
ÖDEME 

1 TAŞLICA 659 11 5.018,25 
Küçük 

Sanayi 
2.750,00 13.800.187,50 414.005,63 14.00 PEŞİN 

2 TAŞLICA 659 12 5.019,00 
Küçük 

Sanayi 
2.750,00 13.802.250,00 414.067,50 14.15 PEŞİN 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine 

veya Vakıfbank TR220001500158007261186649 ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ İBAN NOLU 

HESABINA açıklama kısmına Mah., Ada, Parsel bilgileri belirtilerek 250,00 TL ödeme yaparak 

Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden (Aydınlar Mah. 3063 nolu 

Cad. No:15/A Şehitkamil/Gaziantep) temin edebilirler. 

A) İstekli gerçek kişi ise; 

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Tebligata esas adres beyanı 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

h) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu, 

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 

10 (on) gün içerisinde alınan güncel belge, 

i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile 

birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir 

B) İstekli tüzel kişi ise; 

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge, 

b) Tebligata esas adres beyanı 

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin 

tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 

Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 
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d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, 
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 

10 (on) gün içerisinde alınan güncel belge, 
i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile 

birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir. 
İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi(Aydınlar Mah. 3063 nolu Cad. No: 15/A Şehitkamil/ 
Gaziantep) adresine en geç 09/02/2022 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar teslim etmesi veya 
posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu 
değildir. 

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar 
yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.) 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
    599/1-1 

—— • —— 
İZBAN MINTIKASINDA MAKAS FERŞİ VE KÖPRÜ TRAVERSİ DEĞİŞİMİ 

YAPILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/918004 
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 4931 - 0232 463 1622 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı: İZBAN Mıntıkasında Makas Ferşi ve Köprü Traversi 

Değişimi Yapılması 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 28.01.2022 Tarihi Cuma Günü Saat 14:30’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. 
    697/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi alım 

ilanımızda yer alan aşağıdaki kadro ilanlarımız iptal edilmiştir. 

İLAN 

NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

DERECESİ 
İLAN ŞARTLARI 

6 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Halk Sağlığı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 

Tıp Fakültesi Mezunu 

Olmak. İlgili Alanda 

Uzmanlığını Almış 

Olmak. Yaşlı Sağlığı 

Üzerine Çalışmalar 

Yapmış Olmak. 

10 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret 

Uluslararası 

Ticaret 
Doçent 1 1 

Uluslararası Ticaret ve 

Yabancı Sermaye 

Yatırımları Konularında 

Çalışmalar Yapmış 

Olmak. 

İlan olunur. 789/1-1 

—— • —— 
Kilis 7 Aralık Üniversitesinden Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

Üniversitemiz bünyesinde münhal bulunan öğretim elemanı kadrolarına alım yapılması 

amacıyla 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ilanımız içerisinde 

bulunan; Muallim Rıfat Eğitim Fakültesine (Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Ana Bilim Dalı) 1 (bir) adet Doktor Öğretim Üyesi alım ilanı iptal edilmiştir. 

İlanen duyurulur. 

 792/1-1 

—— • —— 
Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN İLAN 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesine göre Lider Grup Sigorta Aracılık 

Hiz. LTD. ŞTİ ile Emrah YILDIRIM hakkında verilen ve 27 Nisan 2021 tarihli ve 31467 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 24.12.2021 

tarihli, 2021/2232 numaralı kararı ile iptal edilmiştir. 

Duyurulur. 779/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 775/1-1 
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Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 765/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 741/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 742/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 742/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/6/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/7/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/8/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/9/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/10/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/11/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/12/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/13/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/14/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 743/15/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 776/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 776/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 776/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 776/4/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 784/1-1 
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Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından 

(Türkiye Ulusal Ajansı):  

PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU 

I- GENEL BİLGİLER 

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa 

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) sözlü 

olarak yapılacak giriş sınavı ile 2 erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2’si engelli olmak 

üzere 8 Destek Personeli (Hizmetli) alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Ek 27 nci maddesi ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık 

Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir. 

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI 

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan 

genel şartları taşımak, 

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası) 

c) Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; unvanlarına 

göre alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki adayla eşit puana sahip 

adaylar da sözlü sınava çağrılırlar), 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 

a) En az lise mezunu olmak, 

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme 

Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 

(Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak, 

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi 

kimlik kartına sahip olmak, 

ç) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 

d) Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 

e) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

Engelli Destek Personeli (Hizmetli) için; 

a) En az lise mezunu olmak, 

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Engelli Kamu Personeli 

Seçme Sınavlarından EKPSS P1 (Ortaöğretim), EKPSS P2 (Ön Lisans) ya da EKPSS P3 (Lisans) 

puan türlerinin birinden puana sahip olmak, 

Destek Personeli (Hizmetli) unvanından görev alanı “Temizlik” olarak belirlenen 

pozisyonlar için; 

a) En az lise mezunu olmak, 

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme 

Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 

(Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak, 

c) Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu 

bulunmamak, 
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Destek Personeli (Hizmetli) unvanından görev alanı “Teknik Destek” olarak belirlenen 

pozisyonlar için; 

a) En az lise mezunu olmak, 

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme 

Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 

(Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 60 ve üzeri puan almış olmak, 

c) Teknik eğitim veren lise veya yükseköğretim kurumlarının (lisans/ön lisans) Elektrik, 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik, 

İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, 

İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi 

Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat 

Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak ya da bu alanlarda MEB onaylı 

sertifikaya sahip olmak. 

III- BAŞVURU TARİHLERİ 

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 24 Ocak 2022 - 14 Şubat 2022 

IV- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Başvurular, Ajansın https://ikbasvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden 

yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli 

olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır: 

a) Yükseköğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya 

onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya 

onaylı örneği). 

b) KPSS veya EKPSS sonuç belgesi 

c) (Engelli başvuruları için) Engellilik Durumunu gösteren sağlık raporu 

ç) Destek Personeli (Hizmetli) unvanında görev alanı “teknik destek” olarak belirlenen 

pozisyonlara başvuracak adaylar için belirlenen sertifikaların aslı veya onaylı örneği (ilanda 

belirtilen mezuniyet alanlarının birinden mezun olmayan adaylar için) 

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı 

e) Adli Sicil Beyanı, 

f) Yazılı özgeçmiş, 

g) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf 

Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu 

başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup 

yapılan sıralama neticesinde sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın 

tarihi, saati ve yeri 18 Şubat 2022 tarihinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 

Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup, 

adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Sürekli/geçici engeli veya sağlık sorunu olan adayların, sınav esnasında refakatçi desteği, 

özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmeleri amacıyla, üniversite veya devlet hastanesinden 

alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça 

belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneğini başvuru formuna yüklemeleri gerekmektedir. Söz 

konusu adaylar, yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır. 
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İlgili pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar 

sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, diğer pozisyonlardan alım 

yapılabilecektir. 

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan 

sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi 

içinde başvuru formunda beyan ettiği bilgilerde (iletişim bilgisi, vb.) değişiklik yapabilecektir. 

IV- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONTENJANLARI 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında (Türkiye Ulusal 

Ajansı) istihdam edilecek personel için unvanlar, niteliği ve görev alanı, hizmet sınıfı, boş 

pozisyon sayısı, sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS veya EKPSS puan türü ve taban puanları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1: Sözlü Giriş Sınavı için Kontenjanlar 

Unvan 

Niteliği / 

Görev 

Alanı 

Hizmet 

Sınıfı 
Mezuniyet 

KPSS/EKPSS 

Puan Türü 

Taban 

Puan 

Boş 

Pozisyon 

Sayısı 

Sözlü 

Sınava 

Çağrılacak 

Aday Sayısı 

Cinsiyet 

Koruma 

ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Silahlı GİH 

En az lise 

mezunu 

KPSS P3, 

KPSS P93 

(Ön Lisans) 

KPSS P94 

(Ortaöğretim) 

70 2 8 Erkek 

Destek 

Personeli 

(Hizmetli) 

Teknik 

Destek 

YH 

60 2 8 Erkek 

Destek 

Personeli 

(Hizmetli) 

Temizlik 70 4 16 - 

Engelli 

Destek 

Personeli 

(Hizmetli) 

Temizlik 

EKPSS P1 

(Ortaöğretim), 

EKPSS P2 

(Ön Lisans) 

EKPSS P3 

(Lisans) 

- 2 8 - 

Son sıradaki adayla eşit KPSS veya EKPSS puanına sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

V- SINAV KONULARI 

Sözlü sınav soruları adayın başvuru yaptığı pozisyon/görev alanı ile ilgili konulardan oluşur.  

VI- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI 

Sözlü Giriş Sınavı 23-26 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Adaylar 

sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi 

veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

Sözlü sınav, adayların; 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
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ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde 

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı 

tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

VII- DEĞERLENDİRME 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz 

tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek 

puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş 

sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı yüksek olan, 

bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan 

aday tercih edilir. 

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon 

sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Giriş sınavı sonuçları 

Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav 

sonucu yazılı olarak bildirilmeyecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip 

eden on iki ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik 

hakkı teşkil etmez. 

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde 

sınav sonucuna itirazlarının gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz süresi 

içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren en 

geç 45 gün içerisinde Giriş Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere 

dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine 

verilen kararlar kesindir.  

Sınavda başarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Ajansın internet sitesinde 

belirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanların atamaları 

yapılmayacaktır. Bunların yerine sınav başarı puanına göre yedek listeden aday çağrılacaktır.  

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit 

edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Ajansın www.ua.gov.tr internet 

sayfasından yapılacaktır. Sınavla ilgili sorular için personeltemini@ua.gov.tr adresine e-posta 

yolu ile ulaşılabilecektir. 

İlgililere saygıyla duyurulur. 

    766/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ (4/B) ALIM İLANI 

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; 
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 

Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda 
istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 3 (üç) 
personel alınacaktır. 

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu 
Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge 
ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile İngilizce yabancı dil puanının 
yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı 
esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve 
usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan 
başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına 
alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi http://www.sdu.edu.tr 
adresinde ilan edilecektir. 

Unvan Adet Ücret Çalışma Süresi 

Yazılım Geliştirme Uzmanı  

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda 

istihdam edilmek üzere) 

2 
Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

tavanının 2 katı 
Tam Zamanlı 

Bilgi Güvenliği Uzmanı 

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda 

istihdam edilmek üzere) 

1 
Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

tavanının 2 katı 
Tam Zamanlı 

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:  

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye 
sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna 
tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır). 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
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B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 
1- Yazılım Geliştirme Uzmanı: (2 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 

görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 
katı ücret ödenecektir.) 

a) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak, 
b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede 

bilmek (Bu dil ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak), 
c) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), JQuery, HTML, CSS gibi Front-

End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak, 
ç) Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli 

olmak, 
d) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma 

kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, 
e) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip 

olmak, 
f) Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 
g) Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek, 
ğ) Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 
h) Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak, 
ı) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak, 
i) TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda 

tecrübeli olmak, 
j) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm 

odaklı olmak. 
2- Bilgi Güvenliği Uzmanı: (1 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 

görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 
katı ücret ödenecektir.) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl 
çalıştığını belgelemek, 

b) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event 
Management) konularında tecrübe sahibi olmak, 

c) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, 
antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak, 

ç) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware 
veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, 

d) Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, 
e) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri 

hakkında bilgi sahibi olmak, 
f) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 
g) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak, 
ğ) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek, 
h) Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi 

yapabilmek,  
ı) Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb. araçlar ile tarama yapabilmek ve bulguları 

doğrulayabilmek, 
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i) ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi 
sahibi olmak, 

j) Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak, 
k) Ağ haritalaması yapabilmek, 
l) Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara 

sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak, 
m) Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve 

veritabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek, 
n) Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
o) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 
ö) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 
p) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

(CheckPoint, FortiGate ve PaloAlto ürünlerinden en az ikisi), 
r) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
s) Farklı model Switch ve Router cihazlarının konfigürasyonu ve yönetimi hakkında bilgi 

sahibi olmak (HP, Extreme ve Juniper ağ anahtarlarından en az ikisi), 
ş) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna 

ayak uydurulabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak, 
TERCİHEN 
a) CISSP sertifikasına sahip olmak ya da eğitim aldığını belgelendirmek, 
b) Uygulamalı CEH, OSCP veya TSE onaylı sızma testi eğitimi almış olmak. 
III. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:  
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ 
Başvurular ilanının Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

"Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ 
ISPARTA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile 
yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formunu http://persdb.sdu.edu.tr adresinden temin 
edilir. 

İSTENİLEN BELGELER 
1- Diploma veya Mezuniyet Belgelerinin Onaylı Suretleri veya e-Devlet Kapısından 

alınan karekodlu mezuniyet belgesi 
2- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği, 
3- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi 

gösterir belge, (İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin 
geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından 
ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren 
belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin 
de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme 
komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri 
onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin 
doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.), 

4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel 
programlama dilini bildiğini gösterir belge/belgeler, 

5- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) başlığında istenilen sertifikalar ile 
tecrübe veya deneyimi gösteren onaylı belgeler, 

6- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir.), 
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7- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya 

bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 

YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak 

değerlendirilir.), 

8- T.C. Kimlik Kartı örneği veya e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belge. 

9- 1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.), 

10- SGK Hizmet Dökümü, 

11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge veya e-Devlet Kapısından alınan 

2022 tarihli karekodlu belge. 

12- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan 2022 tarihli karekodlu belge.) 

IV. SINAV TARİHİ, YERİ, SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:  

Sınav Tarihi, Yeri 

Sözlü/Uygulamalı sınav 18/02/2022 tarihinde saat 10:00’da Süleyman Demirel 

Üniversitesi Batı Merkezi Derslikler Amfilerinde Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresinde 

yapılacaktır. 

Sınavın Şekli 

-Sınav sözlü/uygulamalı olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir. Sınava 

katılacak adaylar kişisel bilgisayarları ile sınava alınacaktır. 

Sınav Konuları 

-Özel şartlar bölümündeki konular. 

V. DEĞERLENDİRME: 

Sözlü/uygulamalı sınavında başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) 

puan almış olmak şarttır. 

Başarı sırasına göre 3 asil ile 3 yedek belirlenerek atama işlemi başlatılır. 

Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan 

vazgeçmesi, süresi içinde atama için belgeleri teslim etmemesi veya atandığı halde göreve 

başlamaması halinde sırasıyla yedek adaylardan atama yapılabilir. 

VI. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 

Sözlü/Uygulamalı sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://w3.sdu.edu.tr 

adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan adayların 

müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

VII. ÜCRET: 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 

altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 

olacaktır. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR: 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere 

T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini 

yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine 

herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 73) (Döner Sermaye İşlemleri)
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No: 40)
–– Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel

Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/9)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/28)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/8)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2022/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2021 Tarihli ve 2018/30695 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2021 Tarihli ve 2017/18189 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2021 Tarihli ve 2018/15219 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


