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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2016/8584

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ
                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM
                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

Karar Sayısı : 2016/8576

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. AKDOĞAN                                     B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                            S. RAMAZANOĞLU                         C. YILMAZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                Dışişleri Bakanı V.

                  N. AĞBAL                                          B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.       Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                               B. TÜFENKCİ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı V.

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8577

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. AKDOĞAN                                     B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                            S. RAMAZANOĞLU                         C. YILMAZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                Dışişleri Bakanı V.

                  N. AĞBAL                                          B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.       Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                               B. TÜFENKCİ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı V.

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/8575

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. AKDOĞAN                                     B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                            S. RAMAZANOĞLU                         C. YILMAZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                Dışişleri Bakanı V.

                  N. AĞBAL                                          B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.       Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                               B. TÜFENKCİ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı V.

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

17 Mart 2016 – Sayı : 29656                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 149



Sayfa : 150                             RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2016 – Sayı : 29656



17 Mart 2016 – Sayı : 29656                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 151



Sayfa : 152                             RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2016 – Sayı : 29656



17 Mart 2016 – Sayı : 29656                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 153



Karar Sayısı : 2016/8645

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                  L. ELVAN                                         M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

       Başbakan Yardımcısı V.                        Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/91

16/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/92

16/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/95

16/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/112

16/03/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/168

16/03/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2016/8520

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                    M. ŞİMŞEK                                   N. AVCI                                Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                           Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.               Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                          B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                       V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                                 Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                  F. G. SARI                                              S. SOYLU                                     F. G. SARI                                  V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı V.

               B. TÜFENKCİ                                 S. RAMAZANOĞLU                           A. Ç. KILIÇ                                 F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.       Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                          E. ALA                                    C. YILMAZ                                M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                            İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

(ŞÖNİM)’nin kuruluş, işleyiş ve yürüteceği işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile ŞÖNİM’de ça-
lışacak personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddeleri ile 3/6/2011
tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alo 183: Aile, Kadın, Çocuk, Engelli, Yaşlı Sosyal Hizmet Danışma Hattını,
b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,
ç) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini,
d) İl Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,
e) İl Müdürü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürünü,
f) Kanun: 6284 sayılı Kanunu,
g) Kolluk: Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerini,
ğ) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğ-

rayan kadınların şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güç-
lendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması
suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi,
şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,

h) Komisyon: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değer-
lendirme Komisyonunu,

ı) Meslek elemanı: Üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik ile sosyoloji bölümlerinden mezun olan meslek mensuplarını,

i) Müdahale planı: Şiddet mağdurlarının karşılaştığı sorunların çözümü konusunda iz-
lenecek aşamaların belirlenebilmesi amacıyla sorunu ve kişiyi tanıma ve tanımlama, veri top-
lama, durum saptama, değerlendirme ve sonuçlandırma aşamalarının görülebileceği planı,

j) Müdür: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi müdürünü,
k) Sistem: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar ile şiddet uygulayanın kimlik bil-

gilerinin, tedbir kararları ile kararların uygulanma sonuçlarının ve diğer hizmetlerin aşamaları
ile etkilerine dair raporların, konukevlerinin kapasite ve doluluk oranlarının kayıt edildiği ve
iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlardan veri alışverişinin sağlandığı elektronik veri sistemini, 
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l) Sivil toplum kuruluşu: Kâr amacı gütmeyen ve kazanç paylaşma amacı dışında ku-

rulmuş dernek ve vakıf gibi özel hukuk tüzel kişilerini,

m) Sosyal inceleme raporu: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar veya şiddet uy-

gulayanla yapılacak görüşme ve gözlem sonrasında, sorunun geçmişi, kişilerin sosyal, ekono-

mik ve sağlık durumları ile fiziksel, zihinsel, psikolojik özellikleri ve yaşadıkları çevre, aile

ve kültür yapılarının değerlendirildiği, sunulacak sosyal hizmet ile sorunun çözümünde uygu-

lanacak müdahale yönteminin belirlendiği meslek elemanı tarafından hazırlanan raporu,

n) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı

çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı

ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana

gelen fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik veya sözlü her türlü tutum ve davranışı,

o) Şiddet mağduru: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan

ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen

veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi,

ö) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve

önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici da-

nışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli perso-

nelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi

dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezleri,

p) Şiddet uygulayan: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygula-

yan veya uygulama tehlikesi bulunan kişiyi,

r) Tedbir kararı: Kanun kapsamında, şiddet mağduru ve şiddet uygulayan hakkında hâ-

kim, mülki amir veya kolluk tarafından, talep veya ihbar üzerine ya da resen verilecek kararı,

s) Uygulama Yönetmeliği: 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İliş-

kin Uygulama Yönetmeliğini,

ifade eder. 

Temel ilkeler ve çalışma esasları

MADDE 4 – (1) Verilecek hizmetler aşağıdaki temel ilkeler ve çalışma esaslarına göre

yürütülür:

a) Temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine

uygun hizmet anlayışı esas alınır. 

b) Şiddetsiz yaşam hakkının korunması ve şiddetin önlenmesi odaklı yaklaşım esastır.

c) Hizmetler insan onuruna yaraşır bir şekilde verilir.

ç) Şiddet mağdurunun ve beraberindeki çocukların kendilerini güvende hissetmesini

sağlayacak biçimde hizmet sunumuna özen gösterilir.

d) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların öncelikle güvenliklerinin sağlanması,

ekonomik, hukuki, sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesi ve güçlendirilmesi esastır. 

e) Çocuğa ilişkin yapılacak işlemlerde çocuğun yüksek yarar ve esenliği gözetilir.

f) Hizmetlerin sunumunda kişiler arasında ayrımcılık yapılamaz. 

g) ŞÖNİM’ler ilin mevcut koşulları ve bütçe imkânları değerlendirilerek, il merkezle-

rinde, tüm mağdurların kolaylıkla ulaşabileceği konumda, bağımsız hizmet binalarında veya

mevcut hizmet binalarının içerisinde Bakanlık onayı alınarak açılır.
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ğ) Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında
şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında Ceza Hukuku kapsamında uzlaşma ya da hukuki
uyuşmazlıklarda arabuluculuk önerilemez. Ancak, çatışma çözme yöntemlerine ilişkin danış-
manlık ve rehberlik hizmeti verilebilir.

h) Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla, şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar
ile şiddet uygulayanların kişisel bilgileri gizli tutulur. 

ı) Başvuranların, haklarında yapılacak işlemler konusunda bilgilendirilmeleri esastır.
i) Yapılacak işlemler hakkında başvuranın beyanı esas alınır. Gerçeğe aykırı beyanda

bulunduğu anlaşılanlar hakkında genel hükümler doğrultusunda işlem yapılır. 
j) Hizmetlerin yürütülmesinde, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, gönüllü
gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapılabilir.

k) Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler farklı birimlerde ŞÖNİM
koordinasyonunda yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM
Açılış ve Kapanış İşlemleri, Sunulan Hizmetler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 

İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 

Açılış ve kapanış işlemleri
MADDE 5 – (1) Bağımsız hizmet binalarında oluşturulacak olan ŞÖNİM’lerin hizmete

açılabilmesi için aşağıdaki belgeler İl Müdürlüğü tarafından iki nüsha hâlinde hazırlanarak Ge-
nel Müdürlüğe gönderilir:

a) Yapı kullanma izin belgesi, 
b) Tapu senedi veya kira kontrat örneği,
c) Yangın güvenliği için itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
ç) Kuruluşun fiziksel koşulları, hizmet bölümleri kapasitesi, personel durumu ve hiz-

mete uygunluğu hakkında İl Müdürlüğünün düzenleyeceği rapor.
(2) Mevcut hizmet binalarının içerisinde oluşturulacak ŞÖNİM’lerin açılması için, söz

konusu binaların 7 nci maddede belirtilen hizmetlerin sunulabileceği fiziki yapı ve donanımda
olduğu, personel durumu ve hizmet uygunluğuna ilişkin hazırlanacak rapor iki nüsha hâlinde
Genel Müdürlüğe gönderilir.   

(3) Bağımsız hizmet binalarında ve mevcut hizmet binalarının içerisinde kurulacak
ŞÖNİM’ler Bakanlık onayı ile hizmete açılır.

(4) ŞÖNİM’lerin nakil ve kapanış işlemleri, İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan gerek-
çeli rapor doğrultusunda Bakanlık onayı ile gerçekleştirilir.  

Fiziki özellikler
MADDE 6 – (1) Bağımsız hizmet binalarında veya mevcut hizmet binalarının içeri-

sinde oluşturulacak olan ŞÖNİM’lerin 7 nci maddede belirtilen hizmetlerin sunulabileceği
fiziki yapı ve donanımda olması gerekir.

(2) Bağımsız hizmet binalarında veya mevcut hizmet binalarında açılacak ŞÖNİM’lerde
fiziki koşulların uygun olması hâlinde ve bütçe imkânları dâhilinde yönetim, bireysel görüşme,
polis irtibat, sağlık, çocuk oyun, hukuki destek, psiko-sosyal destek, eğitim, iş-meslek danış-
manlığı, güvenlik, arşiv, danışma-yönlendirme bölümleri oluşturulur. 

(3) Binaların kapalı ve açık alanlarında engelliler ve hareket kısıtlılığı olanlar için TS
9111 standartlarına ve diğer standartlara uygun erişilebilirlik düzenlemeleri yapılır. 
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Sunulan hizmetler 
MADDE 7 – (1) İş ve işlemler, İl Müdürlüğüne bağlı olarak konukevleri ile koordi-

nasyon hâlinde yürütülür.  
(2) Sunulan hizmetler şunlardır: 
a) Koordinasyon hizmeti: Başvuruların ve tedbir kararlarının alınması, görev alanındaki

tüm bilgilerin sisteme işlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi için kurumlar arası iş birliğinin
sağlanması,  

b) Psiko-sosyal destek hizmeti: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar ile görüşme
yapılması, raporların hazırlanması, uygun görülen hizmetlerin sunumu ile sorunun çözümüne
ilişkin rehberlik hizmetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir biçimde yü-
rütülmesi ve sonuçların izlenmesi, 

c) Hukuki destek hizmeti: Şiddet mağduruna ve beraberindeki çocuklarına Kanun kap-
samında gerekli hukuki desteğin sağlanması veya baroların ilgili birimlerine yönlendirme ya-
pılması ile müdahil olunan davaların takibi,

ç) Eğitim ve mesleki destek hizmeti: Şiddet mağduruna rehberlik yapılması ve ilgili
kuruma yönlendirilmesi,

d) Sağlık destek hizmeti: Basit sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan şiddet mağdurları ve
beraberindeki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ile gerekli destek ve yönlendirmenin ya-
pılması,

e) Ekonomik destek hizmeti: Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuğun ekonomik ola-
rak güçlendirilmesi için ilgili mevzuat kapsamında maddi yardım ödemelerinin yapılması ve
takibi ile istihdam edilmesi konusunda desteklenmesi ve beraberindeki çocuklarına kreş hizmeti
sunulması,

f) Müdahale ve yönlendirme hizmeti: Çağrı hatlarına gelen ve ŞÖNİM’e iletilen baş-
vuruların alınması, ihtiyaç ve talep doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçi-
lerek yönlendirme yapılması, 

g) Önleyici hizmet: Şiddetin önlenmesine ilişkin toplumsal bilinçlendirme ve farkın-
dalık çalışmalarının yapılması.

(3) Hizmete ilişkin tüm idari, mali ve teknik iş ve işlemler yürütülür. 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme

Komisyonu
MADDE 8 – (1) Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde

yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere, vali veya görevlendi-
receği vali yardımcısının başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuru-
luşları ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl
Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.  

(2) Komisyonun sekretaryası ŞÖNİM tarafından yürütülür. 
Komisyonun üyeleri
MADDE 9 – (1) Komisyon, vali veya vali yardımcısının başkanlığında aşağıdaki üye-

lerden oluşur:
a) Büyükşehir statüsündeki illerde büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreter ya

da sosyal hizmetlerden sorumlu daire başkanı, diğer illerde belediye başkanı veya yardımcısı,
b) İl Jandarma Komutanı,
c) İl Emniyet Müdürü,
ç) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, 
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d) İl Millî Eğitim Müdürü,
e) İl Sağlık Müdürü,
f) Göç İdaresi İl Müdürü,
g) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü,
ğ) İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü,
h) ŞÖNİM ve Konukevi Müdürleri.
(2) İkinci fıkrada belirtilen üyelerin katılamaması durumunda görevlendirecekleri yet-

kili katılım sağlayabilir.
(3) Komisyon, ihtiyaca göre Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer kamu kurum ve kuru-

luşları, üniversite ve STK temsilcilerini davet ederek görüşlerine başvurabilir.
Komisyonun görevleri 
MADDE 10 – (1) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:  
a) ŞÖNİM ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Kanun kapsamında verilen hizmet-

lerin koordinasyonunu sağlamak,
b) İldeki şiddet alanında çalışan tüm kurumlar tarafından toplanan verileri değerlendi-

rerek, ilde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
c) Uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve müdahalenin etkinliğinin artı-

rılmasına yönelik önerilerde bulunmak,  
ç) ŞÖNİM ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen çözüm önerilerini değerlendirmek,  
d) Komisyon tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile alınan kararları izlemek ve bun-

ların takibini yapmak.
(2) Komisyon toplantılarının sonuçları raporlanarak ŞÖNİM tarafından Genel Müdür-

lüğe ve Komisyon üyelerine gönderilir.
Komisyonun çalışma usul ve esasları 
MADDE 11 – (1) Komisyon, altı ayda bir başkanın daveti üzerine toplanır. Ancak, ge-

rekli görülen durumlarda, Komisyon üyelerinden birinin talebi ya da başkanın çağrısı üzerine
de toplanabilir. 

(2) Toplantının yer, tarih ve gündemi üyelere duyurulur. Üyeler tarafından gündeme
alınması istenilen konular toplantı öncesinde bildirilebilir.  

(3) Komisyon salt çoğunlukla toplanır. Karar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır.

(4) Acil durumlarda Valilik kararıyla işlem yürütülebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetlerden Yararlanacak Kişiler ve Başvuru

Hizmetlerden yararlanacak kişiler
MADDE 12 – (1) Sunulacak hizmetlerden ev içi şiddete uğrayan veya şiddete uğrama

tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler
yararlanır. Şiddet uygulayana yönelik hizmetler ŞÖNİM koordinasyonunda ilgili kurum ve ku-
ruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Şiddet mağdurlarından ağır ruhsal ve zihinsel sorunları veya ağır psikiyatrik hasta-
lığı olduğu gözlemlenenler, psikiyatrik bozukluk tanısı olanlar, öz bakımını sağlayamayacak
kadar bedensel ve zihinsel engelliler, altmış yaşından büyükler ile yatılı bakım hizmetine ihtiyaç
duyan kişiler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren kuru-
luşlara yönlendirilir. Bu kişilerden haklarında Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının ta-
kibi ŞÖNİM tarafından yapılır.
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(3) On sekiz yaşından küçük şiddet mağduru, hamile veya doğum yapmış kız çocukları
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren kuruluşlara yönlendirilir. Bu
kişilerden haklarında Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi ŞÖNİM tarafından
yapılır.

Başvuru 
MADDE 13 – (1) ŞÖNİM’e başvuru yöntemleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Yetkili makam veya merci tarafından verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararı,
b) Hizmetlerden yararlanacak kişilerin bizzat başvurusu veya şikâyeti,
c) Üçüncü kişilerin ihbarı doğrultusunda ulaşılan kişinin şikâyeti, 
ç) Cumhuriyet savcılığı, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel

kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının bildirimi, 
d) Alo 183’e yapılan başvurular.
Yapılacak ilk işlemler
MADDE 14 – (1) Hizmetten yararlanacak kişi ile görüşme gerçekleştirilerek ilk gö-

rüşme formu doldurulur.
(2) Başvuru üzerine bir dosya açılır ve 18 inci madde gereğince, hizmet alan kişilerin

bilgileri sisteme kaydedilir.
(3) Hizmetten yararlanacak kişinin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak hazırlanan ra-

porlar doğrultusunda durumuna uygun tedbir kararı alınmak üzere ŞÖNİM tarafından ilgili
mercie başvuruda bulunulur.

(4) Gerekli hâllerde şiddet mağduruna tıbbi müdahale yapılması sağlanır. Barınma ted-
bir kararı bulunan şiddet mağdurlarına gerekli görülen hâllerde; bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım
isteyen bir hastalığının bulunmadığı, ruh sağlığının yerinde olduğu, alkol veya madde bağımlısı
olmadığına dair sağlık raporu alınır. Hayati tehlikesi olanlar için kolluktan refakat talep edilir. 

(5) Cinsel şiddet mağduruna, tıbbi müdahale sürecinde hemşire ya da sağlık memuru;
kollukta ve adliyede yürütülecek işlemlerde kadın meslek elemanı refakat eder. 

(6) Herhangi bir suç nedeniyle adli mercilerce haklarında arama, tutuklama, zorla ge-
tirme kararı verildiği veya yakalama emri düzenlendiği tespit edilenler, derhal kolluğa bildirilir
ve haklarında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır. 

(7) Şiddet mağdurunun beraberinde olan/olmayan tüm çocuklarına ilişkin gerekli yön-
lendirme ve müdahale yapılır.

İKİNCİ KISIM
Tedbir Kararları ve Destek Hizmetleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Tedbir Kararlarının Talep Edilmesi, Yerine Getirilmesi ve İzlenmesi 

Tedbir kararlarının talep edilmesi  
MADDE 15 – (1) Tedbir kararları, şiddet mağdurunun ŞÖNİM tarafından bilgilendi-

rilmesi sonrasında bireysel olarak veya gerekli hâllerde resen talep edilebilir.   
a) Tedbir kararı, en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek hâkim, mülki amir veya gecikme-

sinde sakınca bulunan hâllerde kolluktan talep edilir.   
b) Şiddet mağdurunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, şiddet veya şiddet uy-

gulama tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde veya tedbir kararı süresinin veya
şeklinin değiştirilmesi ya da aynen devam etmesine karar verilmesi talep edilebilir. 
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c) Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin ortadan kalkması hâlinde, tedbir kararını
veren merciden kararın kaldırılması talep edilebilir. 

ç) Mülki amir veya aile mahkemesi hâkimi tarafından alınan tedbir kararlarına, süresi
içerisinde itiraz edilebilir. 

Tedbir kararlarının yerine getirilmesi  
MADDE 16 – (1) Tedbir kararı uyarınca yürütülecek hizmetlere kararın tebliğinden

itibaren başlanır, hizmete tedbir kararının süresince veya kararın kaldırılmasına kadar devam
edilir.

(2) Tedbir kararlarının diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yerine getirilmesi
gereken durumlarda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kişi, verilecek hizmetler konusunda bilgi-
lendirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar verdikleri hizmetin sonuçları hakkında ŞÖNİM’e bilgi
verir. 

(3)  Tedbir kararlarına aykırılık hâlinde zorlama hapsine ilişkin hükümler, uygulanması
için ŞÖNİM tarafından ilgili kolluğa bildirilir.

(4) Kanun kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kolluk amiri tarafından
alınan ve uygulanan tedbirlerin ilgili makam tarafından onaylanmaması durumunda karar ken-
diliğinden kalkar; ancak,

a) Kararın alındığı tarihten,  onaylanmadığı tarihe kadar,
b) Onaylamama kararına itiraz edilmesi durumunda,  itirazın kabul ya da reddine dair

karar verilinceye kadar,
geçen süre için tedbir uygulanır ve yapılan iaşe ve ibate giderleri ŞÖNİM tarafından

ödenir. Kararın onaylanmaması durumunda, onaylanmadığına dair bilgi ile birlikte tedbirin uy-
gulandığı süre, yer ve diğer gerekli bilgi ve belgeler kolluk tarafından ŞÖNİM’e bildirilir.

(5) Şiddet mağduru ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunanlardan hakkında yetkili merci
tarafından verilen karar neticesinde ŞÖNİM ve kadın konukevine teslim edilenlerin ayrılması
durumunda, ŞÖNİM tarafından kolluğa ve mahkemeye bilgi verilir.

Tedbir kararlarının uygulanmasını izleme 
MADDE 17 – (1)  Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının uygulanmasının izlenmesi,

kararın ŞÖNİM’e ve tedbirin niteliğine göre ilgili kurumlara tebliği ile başlar ve ilgili mercilerle
yazışma yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. 

(2) ŞÖNİM ve konukevi hizmetinden yararlanan kadınlara yönelik koruyucu tedbir ka-
rarları ile kadın konukevinden ayrılan kadınların konukevi sonrası izleme çalışmaları; vakanın
özelliğine göre korunan kişiyle görüşülmesi, bilgi alınması şeklinde ve uygun görülen diğer
şekillerde gerçekleştirilir. 

(3) Önleyici tedbir kararlarının izleme çalışmaları, Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hü-
kümlerine göre, ilgili kurumlar tarafından yerine getirilerek yapılan işlemlerin sonucu ŞÖ-
NİM’e bildirilir.

(4) İzleme sonucunda koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının devamı, değiştirilmesi
veya kaldırılması talep edilebilir.

Sisteme kayıt 
MADDE 18 – (1) Kanun kapsamında verilen tedbir kararları, zorlama hapsi kararları

ve ŞÖNİM tarafından yürütülen iş ve işlemlerle ilgili tüm veriler sisteme kaydedilir. 
(2) Kadın konukevlerinin kapasitesi, fiilen kalan kişi sayısı, nakiller ve yerleştirme iş-

lemleri ile hizmet alan kişilere ilişkin diğer kayıtlar sistemden yararlanılarak yapılır ve takip
edilir. 
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(3) Koruyucu ve önleyici tedbir kararları kapsamında, ilgili kurumlar tarafından yerine
getirilen işlemlere ilişkin gelen bilgiler ve ŞÖNİM tarafından yapılan işlemler ile bu işlemlerin
sonuçları sisteme kaydedilir.

Bireysel veya toplumsal ölçekte programlar hazırlamak
MADDE 19 – (1) ŞÖNİM’e hayati tehlikesi ve barınma ihtiyacı bulunmayan şiddet

mağdurları tarafından yapılan başvuru veya tebliğ edilen tedbir kararına istinaden, şiddet mağ-
duru ve beraberindeki çocukların ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, meslek elemanı
tarafından uygun sosyal hizmet modeli çerçevesinde müdahale planı belirlenir. 

(2) Şiddetin önlenmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde
toplumsal ölçekli programlar hazırlanır ve uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM
Şiddet Mağduruna Yönelik Verilecek Destek Hizmetleri

Şiddet mağduruna yönelik hizmetler
MADDE 20 – (1) Şiddet mağduruna verilecek hizmetler şunlardır: 
a) Tedbir kararı doğrultusunda kişinin hakları, hukuki, psiko-sosyal, ekonomik ve sağlık

destek hizmetleri ile ŞÖNİM’de karşılanamayan hizmetlerle ilgili olarak kurumlar arası koor-
dinasyon sağlanarak meslek edinme, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik ve danışmanlık
hizmeti verilir. 

b) Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurularak gerekli gö-
rüldüğü takdirde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek sağlanması konusunda rehberlik yapılır.

c) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, eko-
nomik ve psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı
sosyal inceleme raporu hazırlanır.

ç) Şiddet mağduru ve şiddete tanıklık eden çocuklara yönelik olarak psiko-sosyal destek
ve rehberlik hizmeti verilir.

(2) Tedbir kararı uyarınca kararı veren ilgili merci tarafından istenilmesi hâlinde şiddet
mağduruna verilen hizmetlere ilişkin bilgiler ile tedbir kararlarının uygulanması konusunda
yürütülen çalışmalar ve sonuçları hakkında rapor hazırlanır.

(3) Şiddet mağduru, hakkındaki tedbir kararının kaldırılması talebinin sonuç ve riskleri
konusunda bilgilendirilir ve talebinin sonuçlarını anlayıp kabul ettiğine dair şiddet mağdurunun
yazılı beyanı alınır. 

Geçici maddi yardım
MADDE 21 – (1) Kanun kapsamında geçici maddi yardım yapılması ve rücu işlemleri

Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirilir ve izlenir. 
(2) Tedbir kararında süre ve tutar belirtilmemiş ise Kanunun 17 nci maddesi hükmü

doğrultusunda, ŞÖNİM tarafından ivedilikle hazırlanacak sosyal inceleme raporunda belirle-
necek tutar ve süre ile kararı veren merciin onayına sunularak ödeme yapılır. 

Kreş imkânı sağlanması 
MADDE 22 – (1) Korunan kişinin beraberindeki çocuğun kreş imkânından faydalan-

masına dair karar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirilir ve izlenir.
(2) Kreşten kaynaklanmayan bir nedenden dolayı, çocuğun mazeretsiz olarak kreşe git-

memesi, kreşin ücretsiz sunduğu hizmetlerden bilerek ve isteyerek yararlanmaması gibi ne-
denlerle şiddet mağduru tarafından tedbir kararının suiistimal edildiğinin öğrenilmesi hâlinde
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durum bir tutanak ile tespit edilir ve ilgili merciden tedbir kararının değiştirilmesi veya kaldı-
rılması istenir. Durum İl Müdürlüğüne bildirilir, kreşe fiilen yararlanılan süre kadar ödeme ya-
pılır. 

(3) Kreşten kaynaklanan nedenlerden dolayı kararın uygulanamaması hâlinde durum
İl Müdürlüğüne bildirilir, kreşe bu dönem için ödeme yapılmaz, varsa yapılan ödemelerin iadesi
genel hükümlere göre istenir. Çocuk için başka bir kreşten hizmet alınması için gerekli işlemler
ivedilikle tamamlanır. 

Hayati tehlikesi bulunanlar 
MADDE 23 – (1) Kolluk tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda hayati

tehlikesinin bulunduğu tespit edilenler ile barınma yeri sağlanması gereken şiddet mağduru ve
beraberindeki çocukların işlemleri tamamlandıktan sonra, Aile İçi ve Kadına Karşı Olay Kayıt
Formu ile birlikte ŞÖNİM’e getirilir. Genel hükümlere göre yapılan işlem sırasında sağlık ra-
poru alınmışsa bu raporun bir nüshası ŞÖNİM’e verilir. 

(2) ŞÖNİM’e doğrudan başvuran hayati tehlikesi bulunan şiddet mağduru ve berabe-
rindeki çocuklar hakkında tedbir kararı bulunmaması hâlinde, koruyucu veya önleyici tedbir
kararlarının alınması amacıyla en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkimine, mülki amire
ya da kolluk birimine başvurulur. Hayati tehlikesi bulunanlarla ilgili işlem yapılırken kolluktan
refakat talep edilir.

(3) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar hakkında uygulanacak koruma tedbir-
lerinin belirlenmesi amacıyla muhtemel tehdit ve risk kaynakları incelenerek kolluk tarafından
hazırlanan tedbir planının uygulamasında kollukla iş birliği yapılır. 

(4) Korunan kişinin bildirimde bulunmaksızın korunduğu adresten ayrıldığının ŞÖNİM
tarafından öğrenilmesi hâlinde durum ivedilikle kolluğa, kolluk tarafından öğrenilmesi hâlinde
ise ŞÖNİM’e bildirilir. Tedbir kararının yeni adreste uygulanması sağlanır.  

Adli destek hizmetleri
MADDE 24 – (1) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara hukuki danışmanlık, adli

yardım ve diğer hukuki destek hizmetleri yürütülür. Bakanlıkça sunulamayan hizmetler için
barolar ile iş birliği gerçekleştirilir. 

(2) Şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan cezai, hukuki her tür davaya ve çe-
kişmesiz yargıya Bakanlığın müdahil olarak katılması talebinde bulunulabilir. 

Gizlilik kararları
MADDE 25 – (1) Tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişinin ve

diğer aile bireylerinin kimlik bilgilerinin veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve ad-
reslerinin gizli tutulmasına karar verilmesi hâlinde Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesi
gereğince işlem yapılır.

(2) Hakkında gizlilik kararı verilen korunan kişiler ve beraberindeki çocuklarla ilgili
kayıtların gizlenmesi için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve kolluk birimleri ile ihtiyaç
duyulacak diğer birimlere karar bildirilir.

(3) Hakkında gizlilik kararı verilen korunan kişiler ve beraberindeki çocuklarla ilgili
yapılan yazışmalarda isim yerine kodlama kullanılır ve kayıtlar sadece elektronik ortamda tu-
tulur. 

(4) Hakkında barınma tedbirine karar verilen veya mahkeme kararıyla kimlik bilgileri
ve adresi resmî kayıtlarda gizli tutulan şiddet mağdurlarına yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e
ait adres bilgileri kullanılır.
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(5) Mahkemece hakkında kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgeleri değiştirilmesi kararı

verilen ve adresi ŞÖNİM olarak belirlenen ve ŞÖNİM’de iletişim bilgileri bulunan şiddet mağ-

durlarına ilişkin iş ve işlemlerin ivedilikle yapılabilmesi için kollukla yüz yüze görüşmesi sağ-

lanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şiddet Uygulayana Yönelik Verilecek Destek Hizmetleri

Eğitim, rehabilitasyon ve danışmanlık 

MADDE 26 – (1) Önleyici tedbir kararları kapsamında şiddet uygulayana aşağıdaki

hizmetler, zorunlu hâller dışında farklı birimlerde ŞÖNİM koordinasyonunda verilir:

a) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma ve şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak

tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılım sağ-

lanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşa yönlendirmek ve Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon

içerisinde takibini yapmak, 

b) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığı veya ruhsal bozukluğu bu-

lunanlara bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olması hususunda danışmanlık yapmak

veya bu kişileri yönlendirmek, 

c) Meslek edindirme kurslarına katılması amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,

halk eğitim merkezleri ve benzeri kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

(2) İlgili kurum tarafından şiddet uygulayanın tedaviyi sürdürüp sürdürmemesi, tedaviyi

reddetmesi veya geçerli bir nedeni olmaksızın devam ettirmemesi hâllerinde tedavinin aşama-

ları ile sonucu hakkında ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bilgi verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen hizmetler herhangi bir önleyici tedbir kararı olmaksızın

şiddet uygulayanın talebi üzerine de verilebilir.

Sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi 

MADDE 27 – (1) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığı ya da ruhsal

bozukluğu olan şiddet uygulayanlar hakkında bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi

olunmasına dair verilen kararlar uyarınca; hastaneye yatmak da dâhil, muayene ve tedavisinin

sağlanması amacıyla illerde il halk sağlığı müdürlüğüne, ilçelerde toplum sağlığı merkezlerine

veya bu merkezler tarafından kamuya ait sağlık kuruluşlarına sevk yapılır.

(2) Tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü mad-

desinin üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslar kapsamında aylık olarak hazırlanacak bordro ile

verilen hizmetin niteliği ve süresi üzerinden ödenir.

(3) İlgili kurum tarafından şiddet uygulayanın tedaviyi sürdürüp sürdürmediği, tedavi-

nin aşamaları ile sonucu, tedaviyi reddetmesi veya geçerli bir nedeni olmaksızın devam ettir-

memesi hâllerinde tedavinin sonucu ivedilikle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına

ve ŞÖNİM’e bilgi verilir. 

Rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderlerinin karşılanması 

MADDE 28 – (1) Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen ki-

şinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar veril-

mesi hâlinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanamayan rehabilitasyon hizmetlerine

yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hiz-

metlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır. 

17 Mart 2016 – Sayı : 29656                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 181



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hizmetler ve İşleyiş

Verilecek diğer hizmetler ve yapılacak işler

MADDE 29 – (1)  İlde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt ve

benzeri yerlerin listesi hazırlanır ve gerektiğinde şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların

geçici barındırılmasında kullanılır. Bu aşamada harcanan barınma ve zorunlu giderler ŞÖNİM

tarafından Bakanlık bütçesinde yer alan ödenekten karşılanır.  

İş planlaması

MADDE 30 – (1) Hizmetin niteliği ve sürekliliği göz önüne alınarak iş planlaması yedi

gün yirmi dört saat esasına göre müdür tarafından düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çalışanlara İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Personelin istihdamı ve niteliği

MADDE 31 – (1) ŞÖNİM’lerde hizmet veren birimlerin hizmet sunumlarına yetecek

sayı ve nitelikte, üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji ve

sosyal hizmet bölümlerinden mezun olan meslek elemanları ile avukat, hemşire/sağlık memuru,

veri hazırlama ve kontrol işletmeni/bilgisayar işletmeni/memur,  güvenlik görevlisi, şoför ve

diğer personel istihdam edilir. 

(2) ŞÖNİM’lerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında

personel istihdamı esastır.

(3) İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak kuruluşa polis irtibat görevlisi görev-

lendirmesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak iş ve meslek danışmanı

görevlendirmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinde belirtilen esas-

lar çerçevesinde istenir.

(4) Gerekli görüldüğü takdirde, iş birliği hâlinde çalışılan üniversiteler, sivil toplum

kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görevin gerektirdiği nitelikte görevlendirme yo-

luyla çalışan temin edilebilir. Bu çalışanlar, ilgili mevzuat ve bağlı bulundukları kurum mev-

zuatı kapsamında görevlerini yerine getirir. Bu suretle, çalışanların görevleri ile yapılacak iş

ve işlemlerin usul ve esasları, ilgili kurumlar ve Bakanlık arasında yapılacak iş birliği proto-

kolleri ile tespit edilir.

(5) Müdür, meslek elemanları arasından veya lisans mezunu olup kadına yönelik şiddet

ya da kadın çalışmaları konusunda en az üç yıl görev yapmış olanlar arasından atanır.   

Çalışanların eğitimi

MADDE 32 – (1) Çalışanlara yönelik eğitimlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Çalışanlara, çalışma alanları ile ilgili ve mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik

gerekli ve ihtiyaç duyulan konularda eğitimler düzenlenir.

b) Çalışanların çalışma şartlarından kaynaklanabilecek sorunlarının önüne geçilmesi

için gerekli önlemler alınır ve çalışanlara düzenli rehberlik, danışmanlık ve psikolojik destek

verilir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Çalışanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdür
MADDE 33 – (1) ŞÖNİM müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kuruluşun idari, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek

ve yürütülmesini sağlamak,
b) Hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli plan ve programları hazırlamak, çalışanlar

arasında görev dağılımı yapmak, iş birliği ve eş güdümü sağlamak, denetimleri yapmak,
c) Çalışanların özlük dosyalarının tutulması, muhafazası ve bunlara ilişkin her türlü iş-

lemin zamanında yürütülmesini sağlamak,
ç) Bütçe ihtiyacını belirlemek ve ödeneklerin amacına uygun harcanmasını sağlamak,
d) Çalışanlara ve hizmetlerden yararlananlara yönelik olarak eğitim programlarının ha-

zırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 
e) Hizmet sunumu aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üni-

versiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmasını sağlamak,
f) Kuruluşun güvenliğine etki eden riskleri belirlemek ve gerekli tedbirlerin alınmasını

sağlamak,
g) İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Meslek elemanı
MADDE 34 – (1) Meslek elemanları tarafından aşağıdaki görevler yerine getirilir:
a) Şiddet mağdurunun desteğe ihtiyacı olan yönlerini belirleyerek, iş ve meslek edin-

meleri ile barınma, psiko-sosyal, sağlık, ekonomik ve hukuki sorunlarının çözülmesine ve ilgili
kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmalarına yönelik danışma ve yönlendirme hizmeti vermek, 

b) Hakkında barınma tedbirine karar verilen şiddet mağduru ve beraberindeki çocuk-
larının veya barınma hizmetinden faydalanmak isteyenlerin durumlarını değerlendirmek ve
uygun barınma yerine yerleştirilmesini sağlamak, 

c) Hâkim tarafından istenilmesi hâlinde şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın ailesi,
çevresi, eğitimi ve kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu ile hakkında alınan tedbir
kararlarının uygulanmasının kişiler üzerindeki etkilerine dair sosyal inceleme raporu hazırla-
mak, 

ç) Şiddet mağduru hakkında tedbir kararlarının alınmasına, devamına, değiştirilmesine
veya kaldırılmasına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmek, uygulanmasını takip etmek, 

d) ŞÖNİM’den hizmet alanlar için müdahale planı hazırlamak ve bu planın uygulan-
masını sağlamak,

e) Şiddet uygulayan hakkında verilen tedbir kararı doğrultusunda, ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli yönlendirmeleri yapmak,  

f) Şiddet uygulayan hakkında tedbir kararlarının alınması ve uygulanmasına yönelik
görüş bildirmek ve verilen tedbir kararlarının kolluk tarafından uygulanmasını izlemek,

g) Şiddet mağdurlarına ilişkin gerekli kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutmak,
yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek, bunların sisteme işlenmesini
sağlamak, 

ğ) Alo 183’e yapılan başvurular hakkında mevzuat kapsamında işlem yapmak, şiddet
mağduru ile ilgili acil müdahale gerektiren durumlarda kolluk, sağlık kuruluşu ve ilgili kuru-
luşlar ile irtibata geçerek gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlamak,

h) Tedbir planı çalışmalarına destek vermek,
ı) Çalışanlara yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev

almak,
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i) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülecek proje ve çalışmalarda gö-
rev almak,

j) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Sosyal çalışmacı
MADDE 35 – (1) Sosyal çalışmacının 34 üncü maddede belirtilen görevlerin yanında

diğer görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şiddet mağdurlarının sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek, mesleki uygulamaları ger-

çekleştirmek ve bunlarla ilgili mesleki raporları düzenlemek, 
b) Psikoloğun olmadığı hâllerde cinsel şiddet mağdurlarının bilgisine başvurulması es-

nasında yanında bulunmak,
c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Psikolog
MADDE 36 – (1) Psikoloğun 34 üncü maddede belirtilenlerin yanında diğer görev ve

yetkileri şunlardır:
a) ŞÖNİM’e başvuran ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan şiddet mağdurunun ve bera-

berindeki çocukların değerlendirmelerini yapmak ve gerekli desteği sağlayarak rapor düzen-
lemek,

b) Psikolojik ölçüm ve analiz teknikleri ile gözlem metotları kullanarak kadın ve bera-
berindeki çocukların psikolojik durumlarına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlardan destek al-
masını sağlamak ve yönlendirme yapmak,

c) Psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyan şiddet mağdurunu ilgili sağlık kuruluşlarına yön-
lendirmek ve tedavi sürecini takip etmek,

ç) Cinsel şiddet mağdurlarının bilgisine başvurulması esnasında yanında bulunmak,
d) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Rehber öğretmen
MADDE 37 – (1) Rehber öğretmenin 34 üncü maddede belirtilenlerin yanında diğer

görevleri şunlardır:
a) Şiddet mağduru kadının beraberindeki çocuklarının sorunlarının çözümüne yönelik

rehberlik ve danışmanlık yapmak, gerektiğinde uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek
ve süreci takip etmek, 

b) Psikolojik ölçme araçlarını standartlara uygun olarak uygulamak, değerlendirmek
ve sonucunda gerekli rehberlik hizmetini vermek,

c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Sosyolog
MADDE 38 – (1) Sosyoloğun 34 üncü maddede belirtilenlerin yanında diğer görev ve

yetkileri şunlardır:
a) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara yönelik elde edilen veriler ile koruyucu

ve önleyici tedbir kararlarına ilişkin verilerin analizini yapmak, rapor hazırlamak, 
b) İlde alan taramaları yaparak şiddete ilişkin durumun tespiti ile elde edilen verilerin

analizini yapmak, toplumsal ve kültürel yapıyı göz önünde bulundurarak verilecek hizmetlerin
öncelikleri ve nitelikleri hakkında rapor hazırlamak,

c) Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin ortaya çıkmasına neden olan sosyal prob-
lemlerle ilgili bilimsel veri toplamak ve bunları değerlendirmek, düzenli aralıklarla rapor ha-
zırlamak,

ç) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
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Hemşire/sağlık memuru
MADDE 39 – (1) Hemşirenin/sağlık memurunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sağlık desteğine ihtiyacı olan şiddet mağdurları ve beraberindeki çocukların acil ih-

tiyaçlarını karşılamak amacıyla ilgili sağlık görevlisi veya sağlık kuruluşu ile iletişim kurmak,
b) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı hâllerde kişiyi derhal ilgili sağlık kuruluşuna

yönlendirmek ve müdüre haber vermek, 
c) Şiddet uygulayan hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı)

bentleri kapsamında verilen tedbir kararlarının uygulanmasını izlemek,
ç) Cinsel şiddet mağdurları hakkında alınacak rapor öncesinde delillerin kaybolmaması

için gerekli tedbirleri almak, sağlık kuruluşlarında yapılacak ilk müdahalelerde ve gerekli gö-
rülen hâllerde şiddet mağdurlarına refakat etmek, 

d) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni/bilgisayar işletmeni/memur
MADDE 40 – (1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni/bilgisayar işletmeni/memurun

görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sisteme girilmesi gereken bilgileri toplamak, kontrol etmek,  düzenlemek ve veri gi-

rişini yapmak,
b) Yazışmaları yapmak, dosyalamak ve arşivlemek,
c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Çağrı destek personeli
MADDE 41 – (1) Çağrı destek hizmetinde çalışanların görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Alo 183’e yapılan ve diğer iletişim kanallarından alınan her türlü başvuru, ihbar ve

şikâyetin çözümü amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirme yapmak,
b) Hayati tehlikesi olanlar ile cinsel şiddet mağdurları hakkında kolluk birimleriyle ir-

tibata geçerek şiddet mağduruna ulaşılmasını ve gerekli görülen hâllerde kolluk refakatinde
bulunduğu yerden alınarak hizmete erişmesini sağlamak,

c) Çağrılara ilişkin verileri kayıt altına alarak aylık ve yıllık istatistiki raporlar hakkında
Müdüre bilgi vermek, 

ç) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Polis irtibat görevlisi 
MADDE 42 – (1) ŞÖNİM’de görev yapan polis memuru bağlı bulunduğu birimin ku-

rumsal temsilini yapar ve tercihen kadın erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında
eğitim almış olanlar arasından görevlendirilir. 

(2) Polis irtibat görevlisinin yapacağı iş ve işlemler şunlardır:
a) Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda şiddet olayı, tarafları, ta-

nıkları ve delilleri hakkında bilgi toplar, kolluk ve ŞÖNİM arasındaki bilgi paylaşımını ve ir-
tibatı sağlar. Çalışmalarını ŞÖNİM personeli ile iş birliği içerisinde yürütür. 

b) ŞÖNİM’lerde verilen eğitim programlarında, görev alanları ile ilgili konularda destek
olur. 

(3) Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde öngörülen diğer görevleri yapar.
İş ve meslek danışmanı
MADDE 43 – (1) İş ve meslek danışmanının yapacağı iş ve işlemler şunlardır:
a) Şiddet mağduru veya şiddet uygulayanı ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitime

yönlendirmek ve sonuçlarını takip etmek,  iş bulma konusunda rehberlik yapmak, 
b) Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları veya özel sektör ile yapılacak iş birliği ça-

lışmalarına katkı sağlamak, 
c) Görev alanları kapsamında yapılan çalışmalara destek olmak.
(2) Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde öngörülen diğer görevleri yapmak.
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Güvenlik personeli
MADDE 44 – (1) ŞÖNİM içinde ve dışında görev yapan güvenlik personelinin görev

ve yetkileri şunlardır:
a) ŞÖNİM binasına giriş ve çıkışlarda güvenliği tehlikeye sokacak her türlü araç-gereç,

ateşli silahlar ile kesici, delici aletleri emanete almak,
b) Hırsızlık ve sabotaja karşı gerekli önlemleri almak, 
c) Şüpheli durumları idareye ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bildirmek,
ç) Gerekli hâllerde 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî

ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde belirtilen kontrol işlemlerini yapmak, 
d) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Şoför
MADDE 45 – (1) Şoförün görevleri şunlardır: 
a) Zimmetine verilen aracın rutin bakım ve muayenelerini yaptırmak,
b) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocukları ile çalışanların gerekli yerlere ulaşımını

sağlamak,
c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yemek ve diğer ihtiyaçların karşılanması 
MADDE 46 – (1) Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar için aylık başvuruların

ortalaması esas alınarak kişi ve öğün sayısı belirlenir. Ana öğün saatleri dışında başvuruda bu-
lunanlar için kumanya ve çocukların ihtiyacına yönelik yiyeceğin temin edilmesi sağlanır. 

(2) Çalışanlara öğle yemeği; nöbetçi ve vardiyalı çalışan personele çalışma süresi içinde
yer alan öğünlerde ilgili mevzuat çerçevesinde yemek verilir.

(3) Yemek, aylık tabela hazırlanmak suretiyle belirlenir. 
(4) Yemeklerin numuneleri 72 saat saklanır ve numune üzerine alındığı tarih ve saati

yazılır.
(5) Sağlık destek hizmetlerinde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ile acil ihtiyaçları kar-

şılamak amacıyla bebek bezi, biberon, mama ve benzeri malzemeler temin edilir. 
İş birliği
MADDE 47 – (1) Hizmetler; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakan-

lığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yerel
yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluş-
ların iş birliği ve desteği ile yürütülür. 

(2) Hizmetlerin sunumunda veya verilen tedbir kararlarının ifasında gerekli hâllerde
Bakanlık veya İl Müdürlükleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında
ihtiyaç duyulan konularda Genel Müdürlüğün görüşü de alınarak protokol yapılabilir. İmzala-
nan protokoller Genel Müdürlüğe bildirilir. 

Geçiş dönemi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İllerde ŞÖNİM teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar bu

Yönetmelik kapsamında kendilerine verilen görevler İl Müdürlükleri tarafından yürütülür. 
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE MAĞDURLARIN 

KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlke

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; insan ticareti suçunun önlenmesi,

insan ticaretiyle mücadele, insan hakları kapsamında Türk vatandaşı ve yabancı ayrımı göze-

tilmeksizin insan ticareti mağdurlarının korunması, yabancı mağdura ikamet izni verilmesi ve

mağdurlara sunulacak destek hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Türk vatandaşı veya yabancı ayrımı gözetmeksizin insan ticaretine

konu olmuş gerçek kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Ulus-

lararası Koruma Kanununun 121 inci maddesine ve 30/1/2016 tarihli ve 6667 sayılı Kanunla

uygun bulunan Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Çocuk: 18 yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi, 

ç) Daire Başkanlığı: İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığını,

d) Değerlendirme raporu: İnsan ticareti mağduru ikamet izninin uzatılmasına veya ip-

taline, destek programının sonlandırılmasına ilişkin değerlendirmeleri içeren raporu,

e) Düşünme süresi: Mağdurun, suçun sebep olduğu olumsuz etkilerden kurtulması ve

yetkililerle işbirliği yapıp yapmayacağına serbest iradesiyle karar verebilmesi için tanınan otuz

günlük süreyi,

f) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,

ğ) Gönüllü ve güvenli geri dönüş programı: Yabancı mağdurun tanımlama işlemi son-

rasında, destek programının uygulandığı sırada veya program bitiminde destek programından

yararlanmak istemediğini beyan veya talep etmesi hâlinde Genel Müdürlüğün koordinasyonu

dâhilinde Müdürlük tarafından kendi ülkesine veya güvenli üçüncü ülkeye gönderilmesini,

h) İkamet izni: İnsan ticareti mağduru ikamet iznini,

ı) İl Komisyonu: İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonunu,

i) İnsan ticareti: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 80 inci madde-

sinde yaptırıma bağlanan fiilleri,

j) İnsan ticareti mağduru tanımlama belgesi: Uzman personel tarafından hazırlanan uz-

man raporuna istinaden Müdürlük tarafından düzenlenen ve onaylanan formu,
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k) Kanun: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,

l) Kolluk: Jandarma, polis, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza görevlilerini,

m) Komisyon: İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonunu,

n) Mağdur: İnsan ticareti suçuna maruz kalan veya kaldığı yönünde kuvvetli şüphe du-

yulan gerçek kişiyi,

o) Mağdur destek hizmetleri: Düşünme süresinde ve sonrasında mağdurun güvenliği,

sağlığı ve özel durumu gözetilerek, bilgilendirme ve rıza esasına dayalı olarak verilen mağdur

destek programı ile gönüllü ve güvenli geri dönüş programını, 

ö) Mağdur destek programı: İnsan ticareti mağduruna düşünme süresi boyunca, mağ-

durun güvenliği, sağlığı ve özel durumu gözetilerek, bilgilendirme ve rıza esasına dayalı olarak

verilen barınma, sağlık hizmetlerinden yararlanma, eğitim-öğretim, psiko-sosyal, hukuki ve

sosyal hizmetler ile iş gücü piyasasına erişim, maddi-manevi destek ve tercümanlık hizmeti

sağlanması ve buna benzer hizmetleri içeren program ile yargılama sürecinde Adalet Bakanlığı

ile koordineli olarak verilecek destek programını,

p) Müdür: İl veya ilçe Göç İdaresi Müdürlerini,

r) Müdürlük: İl veya ilçe Göç İdaresi Müdürlüklerini,

s) Sığınmaevi: Mağdurun güvenli şekilde barındırıldığı yeri,

ş) Tanımlama: İnsan ticareti suçuna maruz kalan veya kaldığı yönünde kuvvetli şüphe

duyulan gerçek kişinin insan ticareti mağduru olarak belirlenmesini,

t) Ulusal eylem planı: İnsan ticaretinin önlenmesi, bu suçla mücadele ve insan ticaretinin

süreçlerine ilişkin oluşturulan ve stratejileri belirleyen belgeyi, 

u) Uzman personel: İl göç uzmanı, il göç uzman yardımcısı, psikolog, sosyal çalışmacı,

sosyolog gibi alanında çalışan uzman personeli,

ü) Uzman raporu: Uzman personelin, insan ticareti suçunun göstergelerine yönelik de-

taylı inceleme ve yapılan mülakat sonrasında, kişi ile ilgili olarak insan ticareti mağduru olduğu

veya olmadığı yönünde verilen kararı içeren raporu,

v) Vaka yöneticisi: Uzman raporunu ve risk analizini yapan vakanın tüm süreçlerini ta-

kip eden müdürlükte görevli uzman personeli,

y) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, 

ifade eder.

Temel ilke

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; insan haklarına dayalı, toplumsal

cinsiyet eşitliği temelinde, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önleme, Mücadele, Koordinasyon ve İşbirliği

Komisyon 

MADDE 5 – (1) İnsan ticareti suçunu önleme ve bu suçla mücadeleye ilişkin politika

ve stratejilerin oluşturulması konusunda çalışmalar yürütmek, eylem planı hazırlamak, kamu

kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu

sağlamak amacıyla Kanunun 117 nci maddesine istinaden Komisyon oluşturulur.
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(2) Komisyon; Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar yardımcısının baş-

kanlığında Yargıtay Başkanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcisi, Adalet, Aile

ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim, Kültür ve Tu-

rizm, Dışişleri, Sağlık, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Tür-

kiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Hudut ve

Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdür-

lüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Barolar Birliğinin

üst düzey temsilcileri ve Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur. 

(3) Komisyon toplantılarına, ilgili diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının

merkez ve taşra birimlerinin temsilcileri ile konuyla ilgili akademisyenler, uzmanlar ve sivil

toplum kuruluşları çağrılabilir. Uluslararası veya hükümetler arası kuruluş temsilcileri de göz-

lemci olarak davet edilebilir. 

(4) Komisyon, insan ticaretiyle mücadele ulusal koordinatörlük görevini de yerine ge-

tirir ve başkanı ulusal koordinatördür. 

(5) Komisyon alt çalışma grupları oluşturmaya yetkilidir. 

(6) Komisyon, insan ticareti konusunda yıllık olarak durum analizi yapmak amacıyla

uzman görevlendirebilir veya akademisyen görevlendirilmesini yetkili kurum ve kuruluşlardan

talep edebilir. 

Toplantı ve gündem 

MADDE 6 – (1) Komisyon, şubat ayında olağan olarak toplanır. Komisyon, gerekli

görüldüğü hallerde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Üyeler, Komisyonun ola-

ğanüstü toplanmasına ilişkin Başkana öneride bulunabilir. 

(2) Komisyon toplantıları, Genel Müdürlükte veya Komisyon Başkanının uygun göre-

ceği yerde yapılır ve toplantı gündemi, yeri ve zamanı üyelere yazılı olarak bildirilir. 

(3) Komisyon üyeleri gündeme alınmasını önerdikleri konuları Genel Müdürlüğe bil-

dirirler.

(4) Komisyon, üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantıya katılanların oy çoklu-

ğuyla karar alır. Komisyon kararları toplantı esnasında yazılır ve katılanlar tarafından imzalanır. 

Komisyonun görevleri

MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) İnsan ticaretiyle mücadele alanında politika ve stratejilerin oluşturulması konusunda

çalışmalar yürütmek,

b) Ulusal eylem planlarına ilişkin konularda görüş ve önerilerde bulunmak, 

c) İnsan ticaretiyle mücadelede ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası

kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyona ilişkin konuları görüşmek, 

ç) İnsan ticareti suçunun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması ge-

reken tedbirleri tespit etmek ve tespit edilen tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,

d) Mağdurların korunması, barındırılması ve desteklenmesi ile ilgili önerilerde bulun-

mak,

e) İnsan ticaretine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde verilerin toplanması, karşılaş-

tırılması, uyumlaştırılması ve analizinin yapılması konusunda koordinasyonu sağlamak,
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f) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yıllık raporu görüşmek, 

g) İnsan ticaretiyle ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

ğ) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanında iş ve işlemlerin yü-

rütülmesine katkı sağlamak.

(2) Komisyonun sekretarya ve destek hizmetleri, Daire Başkanlığı tarafından yerine

getirilir.

Yıllık rapor

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları

ile yerel ya da ulusal düzeyde mağdurlara hizmet sunan diğer kuruluşlar tarafından temin edilen

bilgileri ve verileri analiz ederek ülke genelinde insan ticaretinin durumu hakkında yıllık rapor

düzenler.

İl Komisyonu 

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen illerde, insan ticaretiyle

mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve koordinasyonu

sağlamak üzere İl Komisyonu kurulur. 

(2) İl Komisyonu, ilde Valinin veya Vali Yardımcısının başkanlığında, Belediye Baş-

kanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu

İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-

dürü, İl Sağlık Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Göç İdaresi Müdürü

veya temsilcileri ile varsa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Teşkilatı ve İldeki

Baro temsilcisinden oluşur. 

(3) İl Komisyonu toplantılarına ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuru-

luşları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri davet edilebilir.

(4) İl Komisyonlarının görev ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük ta-

rafından belirlenir. 

(5) İl Komisyonunun sekretarya ve destek hizmetleri, Müdürlük tarafından yerine ge-

tirilir.

Acil yardım ve ihbar hattı

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük tarafından Acil Yardım ve İhbar Hattı kurulur, işle-

tilir veya işlettirilir. Bu amaçla Genel Müdürlük tarafından kurulan çağrı merkezleri, Acil Yar-

dım ve İhbar Hattı olarak da kullanılabilir.

(2) Acil Yardım ve İhbar Hattına yapılan bildirimlerle ilgili olarak, 4/12/2004 tarihli ve

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

(3) Acil Yardım ve İhbar Hattı görevlileri, kendilerine intikal eden kişisel bilgileri ya-

salarla yetkilendirilen merciler ile görevleri gereği bilgi sahibi olması gerekenler dışında hiçbir

kişi ya da kurumla paylaşamazlar.

(4) Acil Yardım ve İhbar Hattına yapılan bildirimler, kayıt altına alınır ve beş yıl süreyle

saklanır. 

(5) Acil Yardım ve İhbar Hattı görevlileri, yapılan ihbar, şikâyet ve bildirimleri olayın

olduğu yer kolluk birimine ve Müdürlüğe bildirir. 

(6) Kolluk, Acil Yardım ve İhbar Hattından kendisine yönlendirilen ihbar, şikâyet ve

bildirimlerle ilgili Müdürlüğe bilgi vermek ve yapılan işlem sonucu hakkında geri bildirim

yapmakla yükümlüdür. 
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Talebin azaltılmasına yönelik faaliyetler 

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, insan ticaretine yol açan, kadın ve çocuklar başta

olmak üzere, kişilerin her türlü istismarına sebep olan talebi engellemek için eğitici, sosyal ve

kültürel alanlarda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütür.

(2) Bu faaliyetler, ilgili Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teş-

kilatı ile Genel Müdürlük arasında işbirliği halinde yürütülür. 

Eğitim ve farkındalık faaliyetleri

MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük; kolluk personeline, mağdurlar ile karşılaşma ihti-

mali yüksek olan kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerine ve sivil toplum kuruluşlarının

çalışanlarına yönelik eğitim çalışmaları düzenler.

(2) Genel Müdürlük, yükseköğretim kurumları da dâhil olmak üzere insan ticaretinin

önlenmesine yönelik araştırmaları teşvik eder.

(3) Genel Müdürlük, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, mahalli ida-

reler, yükseköğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde, bireylerin

insan ticareti suçuna maruz kalmalarını engellemek amacıyla uygun olan yazılı, görsel iletişim

araçları ve materyalleri aracılığıyla farkındalık faaliyetleri ve eğitim programları düzenler.

(4) Genel Müdürlüğün talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Türkiye Ada-

let Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Gü-

venlik Komutanlığı gibi kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatı eğitim müfredatında

insan ticareti suçu konusuna yer verebilir. 

Tüzel kişilerin sorumluluğu

MADDE 13 – (1) Tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-

nunun 60 ıncı maddesi hükmü uygulanır.

Veri tabanı oluşturulması, kişisel verilerin gizliliği ve paylaşımı

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük, mağdurlara, insan tacirlerine, insan ticareti sürecine

ve adli makamlar tarafından yapılan işlemlere ilişkin toplanan verileri ilgili kurum ve kuruluş-

lardan talep eder. İlgili kurumlar talep edilen verileri ivedilikle Genel Müdürlüğe iletir.

(2) Genel Müdürlük, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi sıra-

sında ilgili Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi, belge ve istatistik talep edebilir.

Bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilir.

(3) Toplanan kişisel veriler konusunda gizlilik esastır.

(4) İnsan ticaretine ilişkin terimlerin, tanımların ve insan ticaretine maruz kalmış kişi-

lerin tespitinde kullanılan ölçütlerin ulusal düzeyde standartlaştırılması sağlanır.

(5) İnsan ticareti ile mücadele ve mağdurların korunması süreci kapsamındaki yetkililer

ve görevliler; edindikleri gizlilik taşıyan her tür bilgi ve belge ile kişisel sırları yetkililerden

başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz.

(6) Mağdurun kimliğine ve güvenliğine ilişkin kişisel veriler, aile üyelerinin tespiti ve

bulunmasına yönelik işlemler dışında hiçbir surette kimseye açıklanamaz. 

(7) İnsan ticareti mağdurlarının korunmasına yönelik Genel Müdürlükçe yürütülen iş

ve işlemler konusunda, araştırma, alan taraması ve anket çalışması Genel Müdürlüğün iznine

tabidir. Özel kanunlarda yer verilen ilgili hükümler saklıdır.
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İşbirliği 

MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük, insan ticaretinin önlenmesi, mücadele edilmesi,

mağdur tanımlama süreci, mağdurların korunması, barındırılması ve geri dönüş işlemleri ala-

nında, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları,

yükseköğretim kurumları, akademisyenler, yerli ve yabancı uzmanlar ile suçun sınır aşan özel-

liğini göz önünde bulundurarak ilgili ülkeler, uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlarla iş-

birliği yapabilir.

(2) Genel Müdürlük, kaynak ülkelerle, insan ticaretinin önlenmesi, mağdurların korun-

ması ve desteklenmesi alanında işbirliği yapabilir.

(3) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanında bu Yönetmelikte dü-

zenlenmeyen hâllerde Genel Müdürlük, ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü destek talebinde

bulunabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mağdur Tanımlaması ve İkamet İzni

İhbar, şikâyet ve bildirim 

MADDE 16 – (1) Mağdur olduğunu beyan eden veya insan ticareti suçundan haberdar

olan herkes durumu yazılı, sözlü veya elektronik olarak, acil yardım ve ihbar hattına, Cumhu-

riyet Başsavcılığına veya kolluğa ihbar eder. 

(2) Genel Müdürlüğe, Müdürlüklere, acil yardım ve ihbar hattına yapılan ihbar ve şi-

kâyetler derhal Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluğa bildirilir. 

(3) Valilik veya Kaymakamlığa yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsav-

cılığına gönderilir.

(4) Sivil toplum kuruluşları kendilerine yapılan insan ticareti suçu ile ilgili ihbarları,

Müdürlüğe, kolluğa veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir.

(5) Sözlü yapılan şikâyet ve ihbarlar hakkında tutanak düzenlenir ve tutanak Cumhu-

riyet Başsavcılığına en seri vasıtalarla iletilir. 

(6) Kolluk, insan ticareti suçu kapsamında soruşturma başlatılan kamu görevlileri hak-

kında Cumhuriyet Savcılığının izniyle Genel Müdürlüğe derhal bilgi verir.

(7) İnsan ticareti mağduru ile karşılaşma ihtimali yüksek olan Aile ve Sosyal Politikalar,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar mağdur oldukların-

dan şüphelendikleri kişiyi Acil Yardım ve İhbar Hattına ve ayrıca ivedilikle Müdürlüğe, kolluğa

veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir.

Mağdur tanımlaması

MADDE 17 – (1) Kolluk, yapılan operasyonlarda kişilerin zorla çalıştırılması, fuhşa

konu olmaları, zorla hizmet ettirme, zorla evlendirme, organ ve dokularından yararlanma, çocuk

işçiliği, çocukların suçta kullanılmaları ve çocukların dilendirilmesi, evlatlık verilmesi gibi in-

san ticareti suçu kapsamında değerlendirilebilecek vakalarda Müdürlükle irtibata geçer.

(2) Fuhuşla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sırasında tespit edilen veya

fuhşa sürüklenen kişilerin insan ticareti mağduru olabileceği değerlendirilerek, ön tespitin ti-

tizlikle yapılması sağlanır ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek hastalık taşıma riski

olduğundan, öncelikle işlemleri tamamlanır. 
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(3) Kollukta, görüşme sırasında muhtemel mağdurlardan 4/12/2004 tarihli ve 5271 sa-

yılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 234 üncü maddesi kapsamında olanlara baro tarafından

avukat görevlendirilir. 

(4) Mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan kişilerle ilgili ola-

rak, genel adli muayene raporu ve ilgili belgelerle birlikte mağdurun Müdürlüğe sevki kolluk

tarafından sağlanır.

(5) Kolluk birimlerinin talebi hâlinde Müdürlükte görevli uzman personelden en az biri,

insan ticareti suçunun göstergelerine yönelik detaylı inceleme yapmak ve görüşme sırasında

hazır bulunmak üzere görevlendirilir.

(6) Müdürlük tarafından görevlendirilen uzman personel, mağdurun içinde bulunduğu

psikolojik durumu göz önünde bulundurarak uygun bir ortamda veya mağdurun bulunduğu

yerde Ek-1’de yer alan tutanağa göre mülakat yapar.

(7) Müdürlük personeli tarafından muhtemel insan ticareti mağdurları ile gerçekleşti-

rilen mülakatlar esnasında, kolluk birimleri tarafından alınan ifadede yer almayan ve suç so-

ruşturmasına ışık tutacak bilgiler elde edilmesi hâlinde bu bilgiler kolluk veya Cumhuriyet

Başsavcılığına bildirilir.

(8) Müdürlük uzman personeli tarafından, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeyecek şe-

kilde insan ticareti suçunun göstergelerine yönelik detaylı inceleme ve kişi ile yapılan mülakat

sonrasında, kişinin mağdur olup olmadığı yönünde rapor tanzim edilir.

(9) Uzman personel tarafından hazırlanan rapora istinaden düzenlenen ve Ek-2’de yer

alan insan ticareti mağduru tanımlama belgesi Müdürlük tarafından onaylanır. 

(10) İnsan ticareti mağduru tanımlama belgesi onaylanan kişiyle ilgili olarak Müdürlük

tarafından kayıt işlemi yapılır. 

(11) Mağdurlara yönelik iş ve işlemler sırasında mağdurun güvenliği için gerek görül-

mesi hâlinde Müdürlük tarafından kolluk refakati talep edilebilir. 

(12) Mağdur olarak tanımlanan yabancıya, kendi dilinde veya anlayacağı bir dilde, su-

nulacak destek hizmetleri anlatılır, sığınmaevine sevk işleminin ardından mağdur yabancı ise

ikamet izni işlemlerine başlanır. 

(13) Mağdurun ruhen veya bedenen engelli olduğu yönünde kanaat oluşması halinde,

durumu tutanakla tespit edilerek gerekli destek ve yardım hizmetlerine yönlendirilir. 

Mağdur tanımlamasındaki esaslar

MADDE 18 – (1) İnsan ticareti suçunun mağduru olduğu veya olabileceği yönünde

kuvvetli şüphe duyulan kişiler şikâyetçi olup olmadığına bakılmaksızın, soruşturma veya ko-

vuşturmanın sonucu beklenmeden yapılacak idari işlem ile mağdur olarak tanımlanır. 

(2) İhtiyaç durumunda tanımlama sürecindeki mağdura, Müdürlükçe psiko-sosyal des-

tek sağlanır.

(3) Mağdurun, ruhsal yönden tedaviye veya gözetime ihtiyacı olduğu doktor raporuyla

anlaşıldığı takdirde; mağdur, psikiyatrik tedavisi için ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunan

hastanelere genel hükümlere göre sevk edilir. 

(4) Mağdur olarak tanımlanan yabancı, ülkesine gönüllü ve güvenli geri dönüşü sağ-

landıktan sonra ülkemizde tekrar insan ticareti suçundan mağdur olduğu takdirde, mağdur ta-

nımlaması Genel Müdürlüğün görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
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(5) Mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan, ancak tanımlama

sürecinde psikolojik ve/veya fiziksel sorunları nedeniyle mülakat yapılamayan kişilerin iyileş-

me sürecinde veya sonrasında mülakatı tamamlanır. 

(6) Soruşturma veya kovuşturma aşamasında mağdurların dinlenmesi, görüntü ve ses

kaydı alınması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası

hükmüne göre yerine getirilir.

(7) Mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan kişiler, tanımlama

sürecinde sınır dışı işlemine konu edilmez. 

(8) Mülakat öncesinde kişiler, insan ticareti suçu ve bu suça maruz kalanların faydala-

nabileceği haklar konusunda bilgilendirilir.

(9) Kişilerle yapılan mülakatlarda yaş, cinsiyet, uyruk, ikamet gibi demografik özellikler

ile sömürü belirtileri, beden dili, kişinin yaşam koşulları, çevresi ile olan ilişkileri birlikte de-

ğerlendirilir.

(10) Tanımlama sürecinde gerçekleştirilecek iş ve işlemler esnasında, mağdur yabancı

ise talebi üzerine veya re’sen, Müdürlük tarafından tercüman sağlanır. Mağdurun kadın olması

durumunda, varsa, tercümanın da kadın olması tercih edilir.

(11) Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ğ) bentleri uyarınca hak-

kında sınır dışı etme kararı alınan yabancılarla Müdürlük tarafından insan ticareti göstergelerine

yönelik olarak mülakat gerçekleştirilir. 

(12) Mülakat sırasında ikamet ve çalışma izni elde etme amaçlı yanıltıcı beyanlarda

bulunan ve belge sunan kişiler insan ticareti mağduru olarak tanımlanamaz. 

Vaka yönetimi

MADDE 19 – (1) Genel Müdürlük, uygun görülen illerde insan ticareti vakalarında

tüm süreci takip etmek üzere, vaka yöneticisi belirleyebilir.

(2) Vaka yönetimine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

İkamet izni

MADDE 20 – (1) Mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan

yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmesi ve yetkililerle işbirliği yapıp yapmaya-

cağına karar verebilmesi amacıyla Valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir. 

(2) Otuz günlük ikamet izni süresinde mağdurun güvenliği ve özel durumu göz önünde

bulundurularak, mağdurun ülkede kalmak istemesi hâlinde sığınmaevinde barındırılması esastır.

(3) Bu ikamet izninde, Kanunda sayılan diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar

aranmaz. 

(4) Genel Müdürlük veri tabanına, tanımlanan mağdurun kişisel verilerinin gizliliği

esas alınarak, Müdürlüklerde yetkilendirilen personel tarafından gerekli veri giriş işlemleri yapılır. 

(5) Yabancı uyruklu mağdur ve çocuğuna, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanu-

nunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre ikamet izni verilir. Mağdurun

daha önceki dönemlerde vize ve ikamet süresi ihlalinden kaynaklanan cezalarının bulunması,

ikamet izni düzenlemesine engel teşkil etmez.
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(6) Mağdur olan veya olduğu yönünde kuvvetli şüphe duyulan kişilere verilen düşünme

süresi esnasında veya bitiminde destek programından faydalanmak istemediğini ve yetkililerle

işbirliği yapmayacağını yazılı olarak açıkça beyan eden kişi de mağdur olarak tanımlanır. Bu

durumda, mağdurlara yabancılara ilişkin genel hükümler uygulanır.

İkamet izninin uzatılması ve iptali

MADDE 21 – (1) Mağdurun barındırıldığı ilde bulunan Müdürlükte görevli uzman

personel tarafından, iyileşme ve düşünme süresi tanımak amacıyla verilen ikamet izninin uza-

tılması için Ek-3’te yer alan değerlendirme raporu hazırlanır. 

(2) Değerlendirme raporuna istinaden ikamet izni uzatılması uygun görülen mağdurların

ikamet izni en fazla altışar aylık sürelerle uzatılır. Ancak bu süreler hiçbir şekilde toplam üç

yılı geçemez.

(3) 29 uncu madde kapsamında mağdur destek programının sonlandırıldığı durumlarda

verilen ikamet izinleri uzatılmaz veya iptal edilir. 

(4) Destek hizmetlerinden sadece gönüllü ve güvenli geri dönüş programı talep eden

mağdurun ikamet izni, gönüllü ve güvenli geri dönüş işlemi gerçekleştikten sonra iptal edilir.

(5) Destek programı sürecinde mağdurun, gönüllü ve güvenli geri dönüş programından

faydalanmak istemesi hâlinde, ikamet izni, gönüllü ve güvenli geri dönüş işlemi gerçekleşti-

rildikten sonra iptal edilir. 

(6) İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan

yabancıların, kendi girişimleriyle suçun failleriyle yeniden bağ kurduklarının belirlendiği du-

rumlarda ikamet izinleri iptal edilir. Ancak; bu eylemi karşı koyamayacağı veya kurtulamaya-

cağı cebir, şiddet, korkutma, tehdit sonucu ya da psikolojik sebeplerle yapıp yapmadıkları araş-

tırılır. Müdürlük ve sığınmaevi görevlilerinin görüşlerini içeren değerlendirme raporunda bu

nedenlerden birinin varlığı konusunda kanaat oluşursa, mağdurun ikamet izni iptal edilmez.

(7) İkamet izninin uzatılması veya iptali, mağdurun ikametinin bulunduğu yerdeki Va-

lilik onayına tabidir.

(8) İnsan Ticareti Mağduru Tanımlama Belgesi onaylanmayan, ikamet izninin uzatıl-

ması kararı verilmeyen, ikamet izni iptal edilen veya destek hizmetlerinden faydalanmayı tercih

etmeyen ve destek programı sonlandırılan yabancı uyruklu kişiler hakkında yabancılara ilişkin

genel hükümler uygulanır.

(9) Kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturması veya kişinin mağdur olma-

dığının anlaşılması hâlinde ikamet izni düzenlenmez ve düzenlenen ikamet izni iptal edilir.

(10) Mağdurun ikamet izninin uzatılmasını talep etmesi ve sığınmaevi dışında bir ad-

reste kalmak istemesi hâlinde, kolluk tarafından, belirtilen adres ve varsa o adreste ikamet eden

kişilerle ilgili olarak tahkikat yapılır ve bu tahkikat on gün içerisinde sonuçlandırılır. 

Kanun kapsamında olan mağdurlar 

MADDE 22 – (1) Kanun kapsamındaki, uluslararası koruma başvuru veya statü sahip-

leri ile geçici korumaya tâbi olanlar ve diğer yabancılardan, mağdur olduğu veya olabileceği

yönünde kuvvetli şüphe duyulanlar hakkında, insan ticareti mağdurlarına ilişkin hükümler de

uygulanır. 
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İnsan ticareti mağduru Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

MADDE 23 – (1) Mağdur olarak tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aile bi-

reyleri, kadınlar ve beraberindeki çocukların tanımlama sonrasındaki iş ve işlemleri 8/3/2012

tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

hükümlerine göre yürütülür. Yurtdışında insan ticareti suçuna maruz kalan Türk vatandaşları

ile ilgili işlemler de aynı Kanun kapsamında yürütülür.

(2) Mağdur olarak tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve çocuk mağdur-

lara sunulacak destek hizmetleriyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi için Aile ve Sosyal Po-

litikalar Bakanlığı ile protokol yapılır.

İnsan ticareti mağduru çocuklar

MADDE 24 – (1) Yaşça çocuk olma incelemesi devam eden mağdurlar, bu inceleme

bitinceye kadar çocuk olarak kabul edilir. 

(2) Çocuk mağdurla ilgili tanımlama sürecinde çocuğun yüksek yararı ilkesi gözetilir.

Çocuklarla yapılan görüşmelerde mutlaka psikolog ya da sosyal çalışmacı bulunur. 

(3) Mağdur olarak tanımlanan çocuk ile ilgili işlemler, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı

Çocuk Koruma Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Mağdur olarak tanımlanan çocuk, Aile

ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edilir.

(4) Millî Eğitim Bakanlığı, insan ticareti mağduru çocuklar ve insan ticareti mağdurla-

rının beraberindeki çocukların eğitim hizmetine erişimi amacıyla gerekli tedbirleri alır.

(5) Mağdur çocukların gönüllü ve güvenli geri dönüş programı sürecinde de risk ve gü-

venlik değerlendirmesi yapılarak çocukların yüksek menfaati gözetilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mağdurun Korunması, Barındırılması, Destek Hizmetleri

Sığınmaevleri

MADDE 25 – (1) Genel Müdürlük, uzman personelin görev yaptığı, mağdurların fiziki,

psikolojik tedavilerine erişimi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına

yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmaları yedi gün yirmi dört saat esasına

göre yürütülen sığınmaevleri kurar, işletir veya tamamını ya da bir kısım hizmetlerini protokol

yaparak işlettirebilir. 

(2) Muhtemel veya tanımlanan mağdurlar, Müdürlüğe ait sığınmaevlerine, mümkün

olmaması halinde kamu kurum ve kuruluşlarına, mahalli idarelere, sivil toplum kuruluşlarına

ait sığınmaevleri veya benzeri hizmet kuruluşlarından birine yerleştirilir.

(3) Sığınmaevlerinin yeri gizlidir. Müdürlük, kolluk, sığınmaevi görevlileri, diğer gö-

revliler ve destek programından yararlanan mağdurlar gizlilik kurallarına riayet etmek zorun-

dadır.

(4) Genel Müdürlüğe ait geri gönderme ve kabul barınma merkezlerinde; mağdurların

ön tanımlama, tanımlama, sığınmaevine sevk, gönüllü ve güvenli geri dönüş işlemleri sırasında

kısa süreli kalabileceği ayrı mekânlar tahsis edilebilir. Bu yerler, ikinci fıkrada belirtilen yer-

lerde kalma imkânı bulunmaması hâlinde yabancı mağdur için hazır bulundurulur.
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Sığınmaevine sevk

MADDE 26 – (1) Müdürlük, tanımlanan veya muhtemel mağdurların sığınmaevine

veya benzeri hizmet kuruluşlarından birine, Genel Müdürlük bilgisi dâhilinde yerleştirilmesini

sağlar. 

(2) Mağdurun sığınmaevine sevki Valilik koordinesinde sağlanır ve bu durum tutanak

altına alınır. 

(3) Mağdurun tanımlandığı ilde barındırılamaması durumunda sevk eden Valilik per-

soneli tarafından, sığınmaevinin bulunduğu İldeki Müdürlük görevlilerine mağdur tutanakla

teslim edilir.

(4) Ulaşım ve diğer giderler Müdürlük veya protokol hükümlerine göre ilgili kurum

veya kuruluş tarafından karşılanır.

(5) Sığınmaevine sevk sırasında ve sonrasında kişinin hayatı veya vücut bütünlüğü ba-

kımından bir tehlikenin mevcut olması hâlinde 6284 sayılı Kanun kapsamında gerekli tedbirler

alınır ve kolluk refakati sağlanır. 

Mağdurun barındırılması

MADDE 27 – (1) Mağdurun sığınmaevinde barındırılması esastır.

(2) Mağdur, destek programı kapsamında, uygun sığınmaevine veya benzeri hizmet ku-

ruluşlarından birine yerleştirilir.

(3) Mağdurun sığınmaevindeki toplu yaşam kuralları ile uyması gereken güvenlik ön-

lemlerini içeren metin kendisine anlayabileceği dilde okunur, izah edilir ve bu metni imzalaması

sağlanır.

(4) Mağdur, destek programı kapsamında kaldığı sığınmaevinden yetkililere haber ver-

meden ayrıldığı takdirde sığınmaevi yetkililerince tutanak düzenlenir ve derhal Müdürlüğe ve

kolluğa bilgi verilir.

(5) Müdürlük, mağdurla ilgili tüm süreçler konusunda Genel Müdürlüğü bilgilendirir.

Destek programı 

MADDE 28 – (1) Düşünme süresinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ve son-

rasında mağdurun güvenliği, sağlığı ve özel durumu gözetilerek, bilgilendirme ve rıza esasına

dayalı olarak mağdur destek programı verilir.

(2) Mağdura asgari düzeyde ve imkânlar çerçevesinde sağlanacak mağdur destek prog-

ramı;

a) Sığınmaevlerinde veya güvenli yerde barınmasını,

b) Sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması,

c) Psiko-sosyal destek sağlanmasını,

ç) Sosyal hizmet ve yardımlara erişimini,

d) Hukuki yardıma erişim ve mağdurların yasal haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti

ve bilgi verilmesini,

e) Eğitim ve öğretim hizmetlerine erişim konusunda rehberlik yapılmasını,

f) Mesleki eğitim alması ve iş gücü piyasasına erişimi konusunda destek verilmesini,

g) Temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geçici maddi destek temini amacıyla

29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri

uyarınca maddi destek konusunda gerekli rehberliğin sağlanmasını,
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ğ) İlgili sivil toplum kuruluşları ile uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlar tarafından

sağlanabilecek danışmanlık hizmetlerine erişimini,

h) Tercümanlık hizmeti verilmesini,

ı) Vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna, rızası hâlinde bilgi ve-

rilmesini,

i) Vatandaşı olduğu ülke büyükelçilik veya konsolosluk yetkilileriyle görüşebilme im-

kânı tanınmasını,

j) Kimlik tespiti ve seyahat belgelerinin temini konusunda yardım sağlanmasını, 

k) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen diğer hizmetleri,

kapsar.

Mağdur destek programının sona ermesi

MADDE 29 – (1) Mağdurun; 

a) Destek programından faydalanmak istememesi,

b) İradeyi sakatlayan haller dışında, özgür iradesiyle suçun failleriyle bağlantı kurdu-

ğunun tespit edilmesi,

c) Sığınmaevinden haber vermeden ayrılması, 

ç) Destek programında alınan tedbirlere uymaması,

d) Yetkililerle işbirliği yapmaması, 

e) Mağdur olmadığının anlaşılması,

f) Gerçek dışı beyanda bulunduğunun anlaşılması,

durumlarında Müdürlük uzman personeli tarafından düzenlenen değerlendirme rapo-

runa istinaden destek programı sonlandırılabilir.

(2) Değerlendirme raporuna istinaden, yabancı mağdura düzenlenmiş olan ikamet izni

uzatılmaz veya iptal edilir.

(3) Destek programından gönüllü olarak ayrılmak isteyen mağdur, gönüllü ve güvenli

geri dönüş programı ile kişisel güvenliği konusunda Müdürlük tarafından bilgilendirilir.

(4) Mağdur, destek programı sırasında programdan ayrılmak istediğini yazılı veya sözlü

olarak sığınmaevi görevlilerine bildirdiği takdirde, bu bildirim Müdürlüğe iletilir.

Gönüllü ve güvenli geri dönüş programı

MADDE 30 – (1) Gönüllü ve güvenli geri dönüş programı, mağdurun destek progra-

mından yararlanmak istemediğini, destek programı uygulandığı sırada veya program bitiminde

talep etmesi hâlinde Genel Müdürlüğün koordinasyonu altında Müdürlük tarafından gerçek-

leştirilir. 

(2) Müdürlük tarafından, mağdurun kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye gitmek is-

tediği durumda, güvenli çıkışının sağlanması ve gerekli koruma önlemlerinin alınabilmesi ama-

cıyla Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(3) Mağdurların sığınmaevlerindeki destek programı bitiminde ülkelerine gönüllü ve

güvenli geri dönüş işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla havalimanlarına sevkleri sığınmaevi

görevlilerince, diğer durumlarda da Valilik görevlisi veya protokol yapılan kurum veya kuru-

luşun yetkilisi tarafından gerçekleştirilir. 

(4) Kişinin hayatı veya vücut bütünlüğü bakımından yakın bir tehlikenin mevcut olması

hâlinde kolluk refakati talep edilebilir. 
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(5) Ulaşım ve diğer giderler Müdürlük veya protokol hükümlerine göre ilgili kurum

veya kuruluş tarafından karşılanır. 

(6) Mağdurların ülkemizden çıkış ve belge kontrol işlemleri, söz konusu mağdurlar pa-

saport kontrol noktasına götürülmeden, belgeler üzerinden tamamlanır ve kişiler doğrudan uça-

ğın veya diğer ulaşım vasıtalarının kapısına götürülür.

(7) Mağdurların ülkeden çıkışlarında, vize ve ikamet süresi ihlallerinden kaynaklanan

cezaların bulunduğu durumlarda, çıkış işlemleri 492 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin birinci

fıkrasının (g) bendine göre gerçekleştirilir.

(8) Mağdurun vatandaşı olduğu ülke makamları, mağdurun dönüş tarihi ve konu olduğu

insan ticareti olayı ile ilgili olarak mağdurun rızasına dayanılarak bilgilendirilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Maddi destek

MADDE 31 – (1) Temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geçici maddi destek temini

amacıyla 3294 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün talebiyle mağdurun ikamet

ettiği ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi destek sağlanır.

Sağlık giderleri

MADDE 32 – (1) Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetleri, in-

san ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda

olmayan yabancı uyruklu hastalara, 5/12/2003 tarihli ve 2003/6565 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı uyarınca, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal

ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci mad-

desinin birinci fıkrası hükmünden muaf olarak ücretsiz verilir. 

(2) İnsan ticareti mağduru olup, ayakta tedavilerine yönelik ilaç ihtiyacının mağdur ta-

rafından karşılanamaması durumunda mağdurun ikametinin bulunduğu ildeki Sosyal Yardım-

laşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanır. 

İş gücü piyasasına erişim

MADDE 33 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, mağdur destek

programından yararlanmakta olan insan ticareti mağdurlarının iş gücü piyasasına erişimi ko-

nusunda gerekli tedbirler alınır.

(2) Mağdurlara, iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla, mesleki beceri

ve niteliklerini geliştirmeye yönelik Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Mer-

kezleri gibi kurum ve kuruluşlar destek sağlar.

İdari düzenleme yetkisi

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin idari düzenlemeler yapmaya

Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük 

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Polis Akademisi döner sermaye işletmesi hesabına

kamu kurum ve kuruluşları dışında yapılan iş veya hizmetler karşılığında tahsil edilen gelir-
lerden, hizmeti veren personele yapılacak ek ödemenin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.

Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hiz-

meti veren emniyet hizmetleri sınıfında olanlar dâhil öğretim elemanları ve öğretim yardımcı-
larını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim

Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Polis Akademisi Başkanlığını,
b) Gelir getirici faaliyet: Kamu kurum ve kuruluşları dışında, yapılan işlem sonucunda

işletmeye gelir getiren sınav, proje, eğitim, kurs, konferans, seminer, danışmanlık, bilirkişilik
ve benzeri hizmetleri,

c) İşletme: Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesini, 
ç) Kesintiler: Vergiler ve diğer yasal kesintileri,
d) Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı, ödeme işlemlerinin gerçekleş-

tirildiği birimi,
e) Öğretim elemanları ve öğretim yardımcıları: Polis Yüksek Öğretim Kanununun 2 nci

maddesinde tanımlanan öğretim elemanları ile öğretim yardımcılarını (emniyet hizmetleri sı-
nıfında olanlar dahil), 

f) Proje: Tamamlandığında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin
teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen çalışmayı,

g) Proje koordinatörü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden so-
rumlu olanları,

ğ) Yönetim Kurulu: Akademi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Dağıtım esasları
MADDE 5 – (1) Döner sermaye işletmesi adına kamu kurum ve kuruluşları dışında

yapılan iş veya hizmetler karşılığında elde edilen gelirin, tahsil edilmesinden sonra kesintiler
ve işletmenin yaptırdığı iş veya hizmetle bağlantılı giderler düşülerek, elde edilen net gelir üze-
rinden, her iş ve hizmet için ayrı ayrı olmak üzere Yönetim Kurulunca döner sermayeden ya-
pılacak ödeme miktarı belirlenir. 

(2) Birinci fıkra uyarınca belirlenen miktar, gelir getirici faaliyetleri gerçekleştiren öğ-
retim elemanları ve öğretim yardımcılarına Yönetim Kurulunun belirlediği oran ve esaslara
göre ek ödeme olarak yapılır. 

(3) Belli bir ücret karşılığı kurumsal olarak yapılan bilirkişilik ve danışmanlık hizmet-
lerinin yerine getirilmesinde görev alanlara işletmeye gelir olarak kaydedilen net tutarın %30’u
faaliyeti yapanlara eşit olarak dağıtılır.

(4) Yabancı uyruklu öğrenci veya kursiyerlerin ikili anlaşmalara bağlı olarak ücret kar-
şılığında Akademide okutulması halinde, eğitim ve kurs hizmetlerinde görev alan kapsama da-
hil personele, işletmenin gelir getirici faaliyeti neticesinde elde edilen gelirlerden yasal kesin-
tiler düşüldükten sonra geri kalan tutar Yönetim Kurulunun belirlediği miktarlar dâhilinde da-
ğıtılır.
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(5) Ek ödeme, gelir getirici faaliyetleri gerçekleştiren kapsama dâhil personele yapılır.
(6) Yapılacak ek ödemede işletmenin gelir gider dengesi gözetilir ve döner sermaye ge-

lirlerinin uygun olması durumunda ek ödeme yapılır.
(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ek ödeme almaya hak kazanan personele aynı işle

ilgili olarak başka bir mevzuatla belirtilmiş olsa bile, bu kapsamda ayrıca ek ders veya başkaca
bir adla ödeme yapılmaz.

(8) Hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde, hizmetin gerçekleşme oranına bağlı
olarak ek ödeme aylara bölünerek yapılabilir.

(9) Gelir getirici faaliyetlerin yürütülmesinde görev alanların aylık ek ödeme cetvelleri,
ilgili faaliyeti yürüten birim veya proje koordinatörü tarafından hazırlanarak takip eden ayın
başında işletmeye gönderilir.

(10) Yapılacak ek ödemenin tutarı, personelin bir yılda alacağı aylık (ek gösterge dahil),
yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı
hariç) ve ödenek tutarının yüzde 800’ünü aşamaz.

Proje hizmetlerinden elde edilen gelirin dağıtımı
MADDE 6 – (1) Emniyet Teşkilatı bünyesinde, işletme aracılığı ile yürütülen proje so-

nucunda elde edilen ürünün gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine satışının yapılması ve kul-
landırılması, Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. 

(2) Proje sonucunda elde edilen ürünlerin satışı ve kullandırılması karşılığında elde edi-
len gelirlerden kesintiler ile iş ve hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan kıs-
mı, projede görev alan proje koordinatörü ve projede görev alan kapsama dahil personele pro-
jeye yaptığı katkı, yaptığı işin önemi ve güçlüğü, çalışma süresi, iş hacmi, kadro ve görev un-
vanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun belirlediği oran ve esaslara
göre ek ödeme olarak ödenir. 

Dağıtılamayacak gelirler
MADDE 7 – (1) Dağıtılamayacak gelirler:
a) Bağış ve faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirlerinden,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen hizmetlerden dolayı elde edilen gelirlerden,
c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Polis Amirleri Eğitim Merkezi, Polis Meslek

Eğitim Merkezleri ile Polis Meslek Yüksekokullarına giriş sınavlarında ve eğitim aşamalarında
herhangi bir ücret alınması halinde bu gelirlerden,

ek ödeme yapılmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 8 – (1) Gerçekleştirme görevlisi kendisine intikal eden belgeler üzerinde ge-

rekli incelemeleri yaptıktan sonra, ödeme emri belgesini hazırlar ve harcama yetkilisinin onay-
laması üzerine ilgili evrakları ödemenin gerçekleştirilmesi için bağlı bulunduğu muhasebe bi-
rimine gönderir. 

(2) Muhasebe yetkilisi yasal inceleme süresine müteakip ilgililerin hak ettikleri ek öde-
meleri banka hesaplarına aktarır.

(3) Ek ödemelerden, harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme
görevlisi ve bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde faaliyetin gerçekleştiğine
ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer görevliler müteselsilen sorumludur.

Yasaklar
MADDE 9 – (1) Gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış

gibi gösterenler ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında adli ve idari soruşturma ya-
pılır.

(2) Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, yapılan ek ödemeler yasal faizi
ile birlikte geri alınır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN

UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de

kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak
korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu çerçevesinde yabancılarla ilgili iş ve işlemler ile sınırlarda, sınır kapılarında ya da Tür-
kiye içinde yabancıların Türkiye’den münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası
korumanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Ulus-

lararası Koruma Kanununun 121 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile üyeleri: Yabancının, başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi

kişinin eşi, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu,
b) Avrupa ülkeleri: Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler ile Bakanlar Kurulu tarafından

belirlenecek diğer ülkeleri,
c) Bakan: İçişleri Bakanını,
ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
d) Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında

son karar verilmemiş olan kişiyi,
e) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi,
f) Destekleyici: Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üst-

lenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk va-
tandaşını veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıyı,

g) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
h) Geri gönderme merkezi: İdari gözetim kararı alınan yabancıların geçici olarak tu-

tulduğu ve bu süre zarfında temel insani ihtiyaçların karşılandığı merkezi,
ı) Göç: Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türki-

ye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini,
Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz
göçü ve uluslararası korumayı,

i) Göçmen belgesi: 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında serbest
göçmenlerin yerleştikleri yerlerin, iskanlı göçmenlerin ise geçici veya kesin iskanları için be-
lirlenen yerlerin en büyük mülki amirine müracaatla kendileri ve aile fertleri için vatandaşlığa
girme beyannamesi imzalayarak aldıkları belgeyi,

j) İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yeri,
k) İkamet izni: Yabancılara Türkiye’de kalma hakkı veren izni,

17 Mart 2016 – Sayı : 29656                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 207



l) İkincil koruma: Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe
ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; ölüm cezasına mahkûm olacak veya
ölüm cezası infaz edilecek, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye ma-
ruz kalacak, uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen
şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak olması nedeniyle, menşe
ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nede-
niyle yararlanmak istemeyen kişiye verilen statüyü,

m) İl Müdürlüğü: İl Göç İdaresi Müdürlüğünü,
n) İlçe Müdürlüğü: İlçe Göç İdaresi Müdürlüğünü,
o) İnsan ticareti mağduru: İnsan ticareti suçuna maruz kalan veya kaldığı yönünde kuv-

vetli şüphe duyulan gerçek kişiyi,
ö) Kabul edilemez yolcu: Ülkeye giriş yapabilmek veya ülkeden transit geçebilmek

için sınır kapılarına gelen ancak mevzuatta aranan koşulları taşımadığından ülkeye girişine ya
da ülkeden transit geçişine izin verilmeyen kişiyi,

p) Kabul ve barınma merkezi: Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahip-
lerinin temel insani ihtiyaçlarının karşılandığı merkezi,

r) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,
s) Konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluklarını, konsolosluklarını veya bü-

yükelçilik konsolosluk şubelerini,
ş) Mağdur destek hizmetleri: Düşünme süresinde ve sonrasında mağdurun güvenliği,

sağlığı, özel durumu gözetilerek, bilgilendirme ve rıza esasına dayalı olarak verilen mağdur
destek programı ile gönüllü ve güvenli geri dönüş programını,

t) Menşe ülke: Göç eden kişinin vatandaşı olduğu ya da uyruğunu taşıdığı ülkeyi,
u) Mülteci: Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti,

belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından
haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin koru-
masından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen veya bu
tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen statü sahibi yabancıyı,

ü) Ön izin şartı: Ülkeye giriş için Genel Müdürlükten alınması zorunlu olan izni,
v) Özel ihtiyaç sahibi: Refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan

yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da
cinsel şiddete maruz kalmış kişiyi,

y) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen
ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye
gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu,

z) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi,
aa) Sınır dışı etme kararı: Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancının; menşe ül-

kesine, transit gideceği ülkeye, Türkiye’ye gelmek üzere transit geçtiği ülkeye ya da başka bir
üçüncü ülkeye gönderilmek üzere, ülkeden çıkarılması amacıyla alınan idari kararı,

bb) Sınır dışı etmek üzere idari gözetim: Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan;
kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış kurallarını ihlal
eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den
çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, idari yükümlülükler getirilerek idari gözetimi sonlan-
dırılanlardan bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu
sağlığı açısından tehdit oluşturanların sınır dışı edilinceye kadar Kanunda öngörülen süreye
uygun olarak geri gönderme merkezinde tutulmasını,

cc) Sınır kapısı: Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış için
tespit edilen, fiziki olarak dış çevreden ayrılmış veya böyle addedilen kara, hava, deniz ve de-
miryolu sınır geçiş noktalarını,
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çç) Son karar: Başvuru sahibinin başvurusuyla veya uluslararası koruma statüsü sahibi
kişinin statüsüyle ilgili kararlardan; idari itirazda bulunulmaması ve yargıya başvurulmaması
hâlinde Genel Müdürlük tarafından verilen kararı veya yargıya başvurulması sonucunda temyiz
edilmesi mümkün olmayan kararı,

dd) Sözleşme: Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik
28/7/1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmeyi,

ee) Şartlı mülteci: Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini,
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğ-
rayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu
ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak iste-
meyen veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya
dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen statü sahibi yabancıyı,

ff) Taşıyıcı: Yabancıları taşıyan hava, deniz, kara ve demiryolu taşıtlarının gerçek veya
tüzel kişi olan sahiplerini veya işletmecilerini,

gg) Uluslararası koruma statüsü: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü,
ğğ) Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu: 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
19 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,

hh) Uydu il: Uluslararası koruma talebinde bulunan yabancılara, Genel Müdürlük ta-
rafından belirlenen ve ikamet etme zorunluluğu getirilen ili,

ıı) Vatandaşı olduğu ülke: Yabancının vatandaşı olduğu ülkeyi veya yabancının birden
fazla vatandaşlığının bulunduğu durumlarda, vatandaşlığında olduğu ülkelerden her birini,

ii) Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayı-
lan kişiyi,

jj) Vize: Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi
sağlayan izni,

kk) Vize muafiyeti: Türkiye’ye giriş için vize alma yükümlülüğünü kaldıran düzenle-
meyi,

ll) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
mm) Yabancı kimlik numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Ka-

nunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Geri Gönderme Yasağı

Geri gönderme yasağı
MADDE 4 – (1) Geri gönderme yasağı, Kanun kapsamına giren yabancıların tamamı

için uygulanır.
(2) Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancıların, sınır dışı edilmeden veya ülkeden

gönderilmeden önce;
a) Sınır dışı edilecekleri yahut gönderilecekleri yerde işkenceye, insanlık dışı veyahut

onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulup tutulmayacağı,
b) Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dola-

yısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunup bulunmayacağı,
hususları valilik tarafından resen araştırılır.
(3) Yabancı, yapılan araştırma sonucunda tehlikelerle karşılaşılacağının anlaşıldığı ül-

keye sınır dışı edilemez veya gönderilemez. Bu kişiler hakkında Kanunun uluslararası koruma,
ikamet veya sınır dışı etmeye ilişkin diğer hükümlerine göre işlem tesis edilir ve Genel Mü-
dürlüğe derhal bilgi verilir.

(4) Araştırma esnasında, yabancıdan konuyla ilgili bilgi ve belge istenebileceği gibi
menşe ülke bilgilerinden de yararlanılır.
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İKİNCİ KISIM
Yabancılar

BİRİNCİ BÖLÜM
Türkiye’ye Giriş ve Vize

Türkiye’ye giriş
MADDE 5 – (1) Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pa-

saport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır. Bakanlık, bu genel düzenlemenin, kişilerin
sınır kapılarında uluslararası koruma başvurusunda bulunmasını engelleyecek şekilde uygu-
lanmaması için gerekli önlemleri alır.

Ülkeye girişte kapsamlı kontrol işlemi
MADDE 6 – (1) Yabancı hakkında Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden

olduğuna yönelik şüphe duyulması halinde, giriş işlemlerinden sorumlu kolluk birimi tarafından
kapsamlı kontrol işlemi gerçekleştirilir.

(2) Kapsamlı kontrol işlemi, idari gözetim işlemi olmayıp en fazla dört saat içinde ta-
mamlanır. Bu süreye adli işlemlerde geçen süre dâhil değildir. Eğer dört saatlik süre aşılacaksa
yabancının rızası aranır. Kapsamlı kontrol süresi içinde yabancı ülkesine dönebileceği gibi ül-
keye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir.

(3) Kapsamlı kontrol işlemi, yabancının güvenliği ve kişisel mahremiyeti gözetilerek,
pasaport kontrol noktasına yakın ve ayrı bir yerde gerçekleştirilir. Kontrol süresince yabancının
temel ihtiyaçlarına erişimi sağlanır. Yabancı, kontrolün amacı ve usulü hakkında bilgilendirilir.

(4) Kapsamlı kontrol işlemi genel olarak;
a) Seyahat belgelerinin kontrolü ve incelenmesi,
b) Ülkeye giriş kayıtlarıyla ilgili sınırlamaların gözden geçirilmesi,
c) Adli ve idari makamlar tarafından işleme konu olup olmadığının belirlenmesi,
ç) Uluslararası seviyede aranıp aranmadığının belirlenmesi,
d) Ülkeye geliş amacının tespit edilmesi,
e) Türkiye’de geçimini ne şekilde sağlayacağının açıklığa kavuşturulması,
f) Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar ile vize verilmeyecek yabancı-

lardan olup olmadığının araştırılması,
g) Kamu güvenliği açısından gerekli görülen diğer hususları,
kapsar.
(5) Kapsamlı kontrole ilişkin iş ve işlemler sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce

sonuçlandırılır.
Kabul edilemez yolcunun tespiti ve genel hükümler
MADDE 7 – (1) Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olduğu belirlenen

yabancılar ile yine aynı kapsamda olup da sınır kapılarında uluslararası koruma başvurusunda
bulunan ve haklarında verilen son kararla başvuruları reddedilenler, kabul edilemez yolcu ola-
rak işlem görür ve bu yabancılar hakkında 7/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Hava Yolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmelik ile Kanunun 98 inci maddesi kapsamında çıkarılacak diğer yönetmelikler çerçevesinde
işlem yapılır.

(2) Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olduğu belirlenen yabancılardan
kamu düzeni veya güvenliği açısından sakıncalı görülenler ile Türkiye’ye girişte kullanacağı
belgeleri hileli yollarla edinenler veya bu belgelerin sahteciliğe konu olduğu tespit edilenler
ivedilikle Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) Kabul edilemez yolcunun ülkeden ayrılış işlemleri için taşıyıcıyla gerekli koordi-
nasyon sağlanır.

(4) Yabancı ve taşıyıcıya tebliğ edilen karar, yabancının haklarını ve itiraz usullerini de
kapsar.
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Türkiye’ye giriş yasağı ve ön izin şartı
MADDE 8 – (1) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Tür-

kiye’de bulunması sakıncalı görülen yabancılar hakkında Genel Müdürlük; Türkiye’ de iken
hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara ilişkin ise Genel Müdürlük veya valilikler
ülkeye giriş yasağı kararı alabilir.

(2) Giriş yasağına ilişkin usuller şunlardır:
a) Sınır dışı edilecek yabancılar için ülkeye giriş yasağının başlangıcı yabancının ülke-

den çıkış tarihidir.
b) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini on günden fazla aşan ve

hakkında sınır dışı etme kararı alınmadan veya bu karar henüz ilgiliye tebliğ edilmeden önce,
Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunan yabancıların Türkiye’ye giriş yasağı
süresi, başka bir nedenle giriş yasağı kapsamına alınmasını gerektirir durumu saklı kalmak
kaydıyla, vize, vize muafiyeti ya da ikamet izni ihlalinden kaynaklanan harç ve buna bağlı ta-
hakkuk edecek cezaların ödenmiş olması koşuluyla bir yılı geçemez.

c) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini on günden fazla aşan ve
hakkında sınır dışı etme kararı alınmadan çıkış yapmak üzere sınır kapısına kendiliğinden gelen
yabancılar hakkında ise başka bir nedenle giriş yasağı alınmasını gerektirir durumu saklı kal-
mak kaydıyla vize, vize muafiyeti ya da ikamet izni ihlalinden kaynaklanan harç ve buna bağlı
tahakkuk edecek cezalarını ödemiş olması koşuluyla vize veya ikamet ihlali gerekçesiyle giriş
yasağı kararı alınmayabilir.

ç) Seyahat giderlerinin bir kısmı veya tamamı Genel Müdürlük tarafından karşılanarak
sınır dışı edilen yabancıların seyahat masraflarının sonradan tahsil edilmesinin takibi amacıyla
gerekli veri girişi yapılır. Genel Müdürlük tarafından karşılanan seyahat masraflarını ödemeyen
yabancının ülkeye girişine izin verilmeyebilir.

d) Giriş yasağı en fazla beş yıl süreyle alınır. Beş yılın sonunda kamu düzeni veya kamu
güvenliği açısından ciddi tehdit söz konusu ise önceden alınmış beş yıl süreli giriş yasağı tek
seferde veya ayrı ayrı olmak üzere on yıl daha uzatılabilir. Ancak, giriş yasağı süresi aynı ge-
rekçeye dayalı olarak on beş yıldan fazla olamaz.

e) Genel Müdürlük, gerekli gördüğünde sürenin dolmasını beklemeden giriş yasağını
kaldırabilir veya giriş yasağını saklı tutarak yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine
izin verebilir.

(3) Kamu düzeni veya kamu güvenliği sebebiyle, bazı yabancıların ülkeye kabulü ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının talebi ile veya doğrudan Genel Müdürlük tarafından ön izin şar-
tına bağlanabilir. Sistemde ön izin şartına bağlı olduğu görülen yabancıların Genel Müdürlüğün
olumlu görüşü alınmadan ülkeye girişlerine izin verilmez.

Türkiye’ye giriş yasağının ve ön izin şartının tebliği
MADDE 9 – (1) Giriş yasağına ve ön izin şartına ilişkin tebligat;
a) Türkiye’ye giriş yasağı veya ön izin şartı kapsamında olan yabancılara vize, ikamet

veya çalışma izni almak üzere konsolosluklara başvurmaları halinde konsolosluk görevlileri, 
b) Yabancı Türkiye’de ise valilik,
c) Giriş yasağı kararı alınan yabancılara Türkiye’den çıkışlarda sınır kapılarında, giriş-

çıkış işlemlerinden sorumlu kolluk birimi,
tarafından yapılır.
Vize zorunluluğu ve esasları
MADDE 10 – (1) Vize muafiyeti hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de doksan

güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki
konsolosluklardan amaçlarına uygun vize alarak gelirler. Vizenin veya vize muafiyetinin Tür-
kiye’de sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez.
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(2) Aşağıdaki yabancılar bu uygulamanın kapsamı dışındadır:
a) Türkiye’de geçerli ikamet ya da çalışma izni bulunanlar.
b) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kap-

samında olanlar.
c) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet iz-

ninden muaf tutulanlar.
ç) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve

bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlı-
ğınca bildirilenler.

d) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaş-
malarla belirlenmiş olanlar.

e) Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında verilen “vatansız kişi kimlik
belgesi” sahipleri.

f) Uluslararası koruma başvurusu çerçevesinde geçerli “kayıt belgesi” veya “uluslararası
koruma başvuru sahibi kimlik belgesi” ya da “uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi”
bulunanlar.

g) Kanunun 91 inci maddesi çerçevesinde geçici korunanlar.
ğ) Ülkemize taşımacılık amaçlı çok girişli vizelerle gelen şoför ve yanındaki yardım-

cıları.
h) İskân Kanunu kapsamında Türkiye’ye kabul edilen göçmenler.
(3) Yabancının vize almış olması, ülkeye girişte Kanunun Türkiye’ye girişlerine izin

verilmeyecek yabancılara ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Yabancının Türki-
ye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olduğu tespit edildiğinde girişine izin verilmez.

(4) Vizeler en fazla beş yıllık süre içinde kullanılmak üzere verilir. Veriliş tarihinden
itibaren altı ay içinde kullanılmayan vizeler geçerliliğini yitirir.

(5) İkamet izni bulunan yabancılar, vize alarak ülkeye giriş yaptıklarında vize süreleri
ikamet izni sürelerinden fazla ise, vizeyle elde ettikleri kalma sürelerini kullanabilirler. Vize
muafiyeti anlaşması kapsamında gelenler de ikamet izni süreleri kısa ise, muafiyet sürelerinin
sonuna kadar kalabilirler.

(6) Hava şartları, kaza, taşıtlarda meydana gelebilecek teknik aksaklıklar, sağlık sorun-
ları gibi mücbir nedenlerle planlanmayan bir sınır kapısından giriş yapmak zorunda kalındı-
ğında yabancının mevcut vizesiyle girişine izin verilebilir.

(7) Bu hükümlerin uygulanmasında Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı an-
laşma hükümleri ile karşılıklılık ilkesinin uygulanması hususları saklıdır.

(8) Bakanlık ve Dışişleri Bakanlıkları, vize ve pasaport işlemlerini yürütürken, gerek-
tiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini de alarak Bakanlar Kuruluna müştereken
teklifte bulunur.

Vize türleri ve vizenin amacı
MADDE 11 – (1) Vize türleri şunlardır:
a) Turizm vizesi: Türkiye’ye turistik veya resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, se-

miner, toplantı, festival, fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal etkinlik gibi amaçlarla
gelmek isteyen yabancılara verilir.

b) Transit vize: Türkiye’ye herhangi bir sınır kapısından girerek belirlenen süre içinde
Türkiye’den geçiş yapmak isteyen yabancılara verilecek transit vize ile belirlenen geçiş süresi,
vizenin geçerlilik süresi içinde sınır kapısından her girişte yeniden başlar.

c) Havalimanı transit vizesi: Türkiye’ye giriş yapmaksızın sadece hava sınır kapısından
geçiş yapmak isteyen yabancılara verilir.

ç) Eğitim vizesi: Türkiye’ye eğitim, öğrenim, staj, kurs, öğrenci değişim programı,
Türkçe dil kursuna katılma amacıyla gelmek isteyen yabancılara verilir.
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d) Çalışma vizesi: Türkiye’ye 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci
maddesi kapsamındaki yabancılar ile bu kapsamda olmayan ve çalışma amacıyla gelmek iste-
yen yabancılara verilir.

e) Resmi görev vizesi: Resmi göreve atanan veya diplomatik kurye olarak görevlendi-
rilen yabancılara verilir.

f) Diğer vizeler: Türkiye’ye (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde belirtilen amaçlar dı-
şında kalan ve arkeolojik kazı, araştırma, film veya belgesel çekimi, tedavi, refakat, aile birle-
şimi, insani yardım, taşımacılık gibi amaçlarla gelmek isteyen yabancılara verilir.

(2) Vizelerde yabancının geliş amacı belirtilir.
(3) 5543 sayılı İskân Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre verilecek ser-

best göçmen vizesiyle ilgili hususlar Bakanlık ve Dışişleri Bakanlıklarınca kendi özel şartları
gözetilerek uygulanır.

Vize başvurusu, sonuçlandırılması ve iptali
MADDE 12 – (1) Vize başvuruları yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bu-

lunduğu ülkedeki konsolosluğa yapılır. Başvurular elektronik ortamda da alınabilir.
(2) Vize Başvuru Formu her yabancı için ayrı ayrı doldurulur.
(3) Yabancı, vize başvurusu sırasında vize türlerine göre istenebilecek bilgi ve belgeleri

yetkili makama vermekle yükümlüdür. Tanınan sürede istenilen belgeleri tamamlayamayan
yabancının başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Vize başvuruları ile ilgili iş ve işlemler hizmet
satın alınması yoluyla yaptırılabilir.

(4) Vize başvuruları en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre, yabancının is-
tenilen belgeleri tamamlamasından itibaren başlar.

(5) Konsolosluklar, vize başvurularını Genel Müdürlüğe iletir. Yabancı ülke diplomat-
larına Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerince ve istisnai olarak ülke menfaatleri gereği vize
verilmesinde yarar görülen yabancılara Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilerince resen vize verilir.
Bunlar dışında kalan ve resen vize verilebilecek yabancılar Bakanlık ve Dışişleri Bakanlıkları
tarafından müştereken belirlenir. Resen verilen vizeler Genel Müdürlüğe ve Dışişleri Bakanlı-
ğına bildirilir.  Genel Müdürlük başvuruları gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini
de alarak sonuçlandırır ve konsolosluğa ya da büyükelçiliğe bildirir. Bildirimler elektronik ola-
rak da yapılabilir.

(6) Kanunda düzenlenen vizenin iptaline ilişkin hususların ortaya çıkması halinde vize,
vizeyi veren makamlar veya valilikler tarafından iptal edilir, vize pasaportta ise gerekli kayıtlar
düşülür.

Vize yükümlülüğünden muaf yabancılar
MADDE 13 – (1) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize istenmez:
a) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla

vizeden muaf tutulan ülke vatandaşları.
b) Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet izni, çalışma izni veya Ça-

lışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi bulunanlar.
c) Kanun kapsamında ikamet izninden muafiyet sağlayan belgeye sahip olanlar.
ç) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesine göre verilmiş

ve geçerliliği bulunan Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaport sahipleri.
d) Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanlar.
e) 5543 sayılı Kanun kapsamında Göçmen Belgesi sahibi olanlar.
İstisnai olarak vize yükümlülüğünden muaf yabancılar
MADDE 14 – (1) Hava şartları, kaza, taşıtlarda meydana gelebilecek teknik aksaklıklar

ile sağlık sorunları gibi mücbir sebeplerle Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda
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kalan taşıtlardaki yabancıların, Türkiye’ye girişte liman şehriyle sınırlı olmak üzere ve mücbir
sebep süresince vize şartı aranmaksızın ülkeye girişlerine valiliklerce izin verilebilir. On beş
güne kadar kalma hakkı sağlayan izin, mücbir sebebin ortadan kalkmasıyla sona erer.

(2) Türk hava ve deniz limanlarını, yolcularının sağlık sorunu yaşaması nedeniyle kul-
lanmak zorunda kalan taşıtlardaki yabancılardan sadece hastalanan yabancı ve refakatçisi bi-
rinci fıkra kapsamında değerlendirilir. Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek yabancılar ise sağ-
lık sorunu yaşamaları hali dışında birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(3) Liman şehrini veya çevresindeki illeri turizm amaçlı gezmek üzere deniz taşıtlarıyla
gelen yabancılara, yetmiş iki saati geçmemek kaydıyla valiliklerce deniz sınır kapılarında vi-
zesiz giriş izni verilebilir. Kamu düzeni veya kamu güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin alı-
nabilmesi için bu tür giriş işlemleri hakkında ilgili kolluk birimleri bilgilendirilir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamındaki vizesiz giriş iznine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Ülkeye girişlerinde yabancıların pasaportları alınmaz. Ancak, limandaki giriş ve çıkış

kontrolünden sorumlu kolluk birimi tarafından düzensiz göçe konu olabileceği değerlendiri-
lenlerin, çıkışlarında verilmek üzere pasaportları alınır, pasaportları alınan bu kişilere Liman
Şehri İzin Belgesi düzenlenir.

b) Çıkışlar aynı limandan yapılır. Giriş limanı dışında başka bir liman veya sınır kapı-
sından çıkış yapmak isteyenler olduğunda transit vize harcı alınarak çıkışlarına izin verilir.

c) Yetmiş iki saatlik süreyi aşan yabancılar hakkında Türkiye’de izinsiz kalma işlemi
yapılır.

ç) Düzensiz göçe konu olabileceği değerlendirilerek çıkışlarında verilmek üzere pasa-
portları alınan yabancılardan yetmiş iki saatlik sürenin sonunda pasaportlarını almak için gel-
meyenlerin pasaportları il müdürlüklerine gönderilir.

d) Ülkeye girişine izin verilen yabancıların süresinde ülkeden çıkışını acente veya ta-
şıyıcı taahhüt eder.

(5) Bu madde kapsamında ülkeye girişine izin verilen yabancıların kayıtlarının, hudut
kapılarında kolluk birimlerince kullanılan sisteme uyumlu olacak şekilde tutulması sağlanır.

Sınır kapılarında verilen vizeler
MADDE 15 – (1) Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar hariç, vize al-

madan sınır kapılarına gelen yabancılara, aşağıda sayılan durumlarını ve süresi içinde Türki-
ye’den ayrılacaklarını belgelemeleri durumunda aşağıda belirlenen istisnai haller çerçevesinde
valiliklerce vize verilebilir:

a) Yabancının yasal olarak bulunduğu ülkede konsolosluğun bulunmaması veya vize
işlemlerinin konsolosluk üzerinden gerçekleştirilememesi.

b) Yabancının veya Türkiye’deki eşi ve yakın akrabalarının hastalığı, ölümü veya kaza
gibi mücbir sebeplerinin bulunması.

c) Yabancının geri gönderilmesinde sağlık durumu yönünden risk görüldüğünün ilgili
birimlerce bildirilmesi.

ç) Yabancının ulusal ve uluslararası bilimsel, ekonomik, kültürel ve ticari etkinliklere
katılmak amacıyla gelmesi.

d) Deniz limanlarına gelen ticari gemi mürettebatının ülkesine veya başka bir ülkeye
devam etme veya aynı limanda başka bir gemiye katılma zorunluluğunun ortaya çıkması.

e) Yabancıya sınır kapısında vize verilmesine ihtiyaç duyulduğunun kamu kurum ve
kuruluşları tarafından bildirilmesi.

(2) Sınır kapılarında vize verilmesinde, mücbir sebeplere bağlı olarak sağlık sigortası
şartı aranmayabilir.

(3) Bakanlar Kurulunca farklı bir süre belirlenmediği sürece, birinci fıkranın (a), (b),
(c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda en fazla on beş güne, (d) bendinde belirtilen
durumlarda ise en fazla yetmiş iki saate kadar kalış hakkı sağlayan vize verilir.
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(4) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında olan yabancılara sınır vizesi verilmesinde ya-
bancının yeterli miktarda para ve dönüş bileti bulundurması ve ülkeden süresinde çıkışının
gemi acenteleri tarafından taahhüt edilmesi şartları aranır.

Havalimanı transit vizeleri
MADDE 16 – (1) Konsolosluklar, havalimanı transit vizesi başvurularını doğrudan so-

nuçlandırır.
(2) Havalimanı transit vizelerinin kullanım süresi, vizenin veriliş tarihinden itibaren en

fazla altı aydır.
(3) Uçuşlarda meydana gelebilecek gecikmeler hariç, Türkiye’ye varış ile Türkiye’den

ayrılış saatleri arasındaki planlanan süre yirmi dört saati geçemez.
(4) Bu vize, ülkeye giriş hakkı vermez. Ancak acil ve olağanüstü hallerde yabancının

ülkeye kabulünde, Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde sınır kapılarında verilecek vizelerle
ilgili hüküm uygulanır.

(5) Havalimanı transit vizesinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olmak.
b) Türkiye’ye gelişi ve Türkiye’den geçişi sağlayacak uçuşlar için rezervasyona veya

bilete sahip olmak.
c) Gideceği ülkede vizeye tabi ise o ülkenin vizesine ya da vizesiz girişine imkân sağ-

layan belgeye sahip olmak.
(6) Havalimanı transit vizesi, olağan durumlarda sadece geçiş hakkı verilen havalimanı

için geçerlidir.
(7) Türkiye üzerinden sınır dışı edilecek üçüncü ülke vatandaşları ve refakatçileri için

bu madde hükümlerine göre vize düzenlenir.
(8) Havalimanı transit vize uygulamasıyla ilgili esaslar ve hangi ülke vatandaşlarından

havalimanı transit vizesi isteneceği Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Vize verilmeyecek yabancılar
MADDE 17 – (1) Kanunun vize verilmeyecek yabancılara ilişkin 15 inci maddesinin

ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen yaban-
cılara vize verilmez.

(2) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıkların belirlenmesinde, hastalığın
24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen hastalıklardan olup
olmadığının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Tüzüğünde tanımlanan salgın potansiyeli
olan hastalıklar ile bulaşıcı veya bulaşıcı parazit hastalıklardan olup olmadığı göz önünde bu-
lundurulur.

(3) Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde değerlendirme
yapılırken destekleyicinin katkısı, banka hesap dökümü, nakit para, seyahat çeki ve maaş bord-
rosu gibi hususlar dikkate alınabilir.

Vize işlemlerinin tebliği
MADDE 18 – (1) Vize talebinin reddi ve iptali kararları yabancıya tebliğ edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İkamet İzni

İkamet izni
MADDE 19 – (1) İkamet izninden muaf olanlar dışında, Türkiye’de vizenin veya vize

muafiyetinin kendisine sağladığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ika-
met izni almaları zorunludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürelerden daha kısa kalacak yabancılar da ikamet izni baş-
vurusunda bulunabilir.

(3) Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları valiliklere, diğer hallerde ya-
bancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.
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(4) İkamet izni başvuruları, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda
da alınabilir.

(5) Yurt dışından alınan ikamet izinleri, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında
geçerliliğini kaybeder.

İkamet izninden muaf olan yabancılar
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki yabancılar ikamet izni alma yükümlülüğünden muaftır:
a) Vize veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar.
b) Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanlar.
c) Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar.
ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar.
d) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ile bunların ailelerinden

Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler.
e) Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda geçici bir süreyle görevlendirilip pasapor-

tuna, Dışişleri Bakanlığı tarafından en fazla altı ay süreli ikamet izninden muafiyet sağlayan
geçici görev şerhi tatbik edilenler.

f) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaş-
malarla belirlenmiş olanlar.

g) Uluslararası koruma başvurusu çerçevesinde geçerli Kayıt Belgesi veya Uluslararası
Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi ya da Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Bel-
gesi bulunanlar.

ğ) Çalışma iznine veya Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesine sahip olanlar.
h) İskân Kanunu kapsamında Göçmen Belgesi sahibi olanlar.
ı) Geçici Koruma Kimlik Belgesi sahibi olanlar.
(2) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen yabancılar, görevleri süresince

geçerli olan, şekil ve içeriği Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca birlikte belirlenen belgeyle
Türkiye’de kalırlar.

(3) Birinci fıkranın (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yabancılardan, ikamet iz-
ninden muafiyetlerini sağlayan durumları veya Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Tür-
kiye’de kalmaya devam edecekler, Kanunda düzenlenen ikamet izinlerinden birini almak üzere,
en geç on gün içinde ikamet edeceği yerdeki valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.

(4) Vatansızlar ve uluslararası koruma statüsü sahipleri dışında, birinci fıkrada belirtilen
yabancıların Türkiye’de kalışlarına esas teşkil eden belge ve izinlerle ikamet izninden muaf
olarak geçirdikleri süreler, ikamet izin sürelerinin toplamına dâhil edilmez.

İkamet izni başvurusuna ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) İkamet izni başvurusu yapan yabancılar, istenen bilgi ve belgeleri

yurt içi başvurularında valiliğe, yurt dışı başvurularında süresi içinde konsolosluğa verirler.
Başvuru için istenecek belgeler Genel Müdürlükçe belirlenerek kurumsal internet sitesinde ya-
yınlanır.

(2) Türkiye içinden valiliklere yapılabilecek ikamet izni başvuruları başvuru için gerekli
olan yasal süre bitmeden yapılır. İkamet izni süresini, vize süresini veya vize muafiyetini on
güne kadar aşmış olanların başvuruları da alınır. Yabancının içinde bulunduğu durum ve idari
ihtiyaçlar yönünden gerekli olduğunda on günlük süre koşuluna bağlı kalınmaz. Bununla ilgili
usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.

(3) Yabancının içinde bulunduğu durum ve idari ihtiyaçlar yönünden gerekli olması ne-
deniyle on günlük süre koşuluna bağlı kalınmaksızın başvurusu alınarak olumlu sonuçlandırı-
lanların yeni ikamet izni süresi başvuru tarihinden itibaren başlatılır. Bu yabancıların başvuru
tarihine kadar geçirdikleri süreler için tahakkuk eden harç 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar
Kanununa göre hesaplanır.
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(4) İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvuru-
lar, yabancının yasal temsilcisi veya vekâletnameye haiz avukatı aracılığıyla da yapılabilir.

(5) Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itiba-
ren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yapılır.

(6) Çalışma izni iptal edilen ya da sona erenlerin on gün içinde yapacakları ikamet izni
başvuruları, Kanunun 22 nci maddesi kapsamında sonuçlandırılır.

(7) Çalışma izni uzatma başvurusu olumsuz sonuçlananların ikamet izni başvuruları
için zorunlu on günlük süre, çalışma izni uzatma başvurusuna ilişkin olumsuz kararın tebliğ
edildiği tarihten itibaren başlar.

(8) Kanunun Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvurularına ilişkin veya ika-
met izinlerinin uzatılmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde ikamet izni başvurusunu tamam-
layanlara ikamet izni müracaat belgesi verilir.

(9) İkamet izni müracaat belgesinin düzenlenmesine ilişkin esaslar ve belgenin yaban-
cıya sağladığı haklar şunlardır:

a) Belgenin şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
b) Belgede ikamet izni harcından muaf yabancıların durumu belirtilir.
c) Belge tek başına hiçbir harç, resim ve sair ücrete tabi değildir.
ç) Başvuru sonuçlanıncaya kadar, bu belge Türkiye’de kalma hakkı sağlar.
d) Yabancılar, harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç, ikamet izni başvurusunun

sonucunu beklemeksizin ikamet harçlarını ödediklerini kanıtlamak ve talep ettikleri ikamet
izni süresinin içinde olmak kaydıyla başvuru belgeleriyle birlikte sınır kapılarından birden fazla
çıkış yapabilirler ve her defasında on beş gün içinde döndükleri takdirde ülkeye girişlerinde
vize koşulundan muaf tutulurlar. On beş günü aşmaları halinde vize genel hükümlerine göre
işlem yapılır. 10 uncu madde gereğince yüz seksen günde doksan gün kalma hükmü saklıdır.

(10) İkamet izni başvurusu reddedilenler ile ikamet izni iptal edilenler, altı ay içinde
yeniden ikamet izni başvurusu yaptıklarında yeni bir ikamet izni talep gerekçesi sunmaları is-
tenir.

(11) Son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalmaları
nedeniyle kısa dönem ikamet izinleri; son bir yılda yüz seksen günden fazla yurt dışında kal-
maları nedeniyle aile ikamet izinleri; kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalmaları ne-
deniyle uzun dönem ikamet izinleri iptal edilen yabancılardan bu izinlerini tekrar almak üzere
yapacakları başvuruda yeni bir gerekçe sunmaları istenmez.

(12) On birinci fıkra kapsamındaki yabancılardan Türkiye’de bulunanlar iptal kararının
tebliğinden itibaren on gün içinde ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda tek
giriş vize harcı ve ikamet izninin iptal edildiği tarihten müracaat tarihine kadar geçirilen sürenin
ikamet izni harcı, bir kat fazlasıyla tahsil edilir. Bu sürenin hesaplanmasında yurt dışında ge-
çirilen süreler dikkate alınmaz.

(13) Türkiye’de doğan yabancı çocuklar, seyahat belgesi düzenlenip ikamet izni baş-
vurusu yapılana kadar doğum belgeleriyle anne veya babanın geçerli ikamet izni süresine bağlı
olarak Türkiye’de kalabilirler. Doğum belgesi tek başına Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış
hakkı vermez. Bu çocuklar için yüz seksen gün içinde durumlarına uygun ikamet izni alınması
zorunludur. İkamet izni, çocuğun doğum tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenir.
Doğum belgesi ile ikamet ettikleri halde yüz seksen gün içerisinde ikamet izni almak üzere
müracaat etmeyenlerden ülkeden çıkışta Harçlar Kanunu uyarınca ikamet izninin alınmaması
nedeniyle aşılan sürenin kapsadığı tarife itibariyle hesaplanan harç bir kat fazlasıyla tahsil
edilir. Bu harcın ödenmesi halinde süreli giriş yasağı uygulanmaz.

(14) İkamet izni başvurularında engelli ve hastaların durumları gözetilerek Valiliklerce
gerekli düzenlemeler yapılır.
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(15) Genel Müdürlük, kamu düzeni veya kamu güvenliği nedeniyle ikamet izni verile-
bilecek illerle ilgili düzenleme yapabilir.

(16) İkili veya çok taraflı anlaşmalarda yer alan özel hükümler saklıdır.
İkamet izni başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi

ve belgeler yabancıya bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bilgi ve belge-
lerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

(2) İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan
gün içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama
teslim edildiği tarihten başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.

(3) İkamet izni başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde yabancıyla görüşme yapıla-
bilir.

(4) Gerekli görülmesi halinde kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı
bir durumun olup olmadığı araştırılır.

(5) Kamu sağlığını tehdit eden hastalığı nedeniyle hakkında daha önce işlem yapıldığı
anlaşılanlardan sağlık raporu istenir.

(6) Aile ve uzun dönem ikamet izni dışındaki ikamet izni başvurularında ülkede kalı-
nacak süre içerisinde yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olup olmadığının tespitinde ya-
bancının beyanı esas alınır. Beyanın ikna edici bulunmadığı durumlarda yabancıdan maddi im-
kânın somut tespitini sağlayacak bilgi ve belge talep edilir ve maddi imkânın yeterliliğinin tes-
pitinde aşağıdaki hususlar aranır:

a) Başvuru yaptığı yıl itibarıyla geçerli olan net asgari ücret kadar aylık gideri karşıla-
yabilecek maddi güce sahip olması.

b) Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere kendisi dâhil her bir aile üyesi için
asgari ücretin üçte biri kadar maddi güce sahip olması.

c) Maddi imkânını sadece üçüncü kişilerin taahhütlerine dayandırmaması.
(7) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarının tespitinde yaban-

cının beyanı esastır. Gerektiğinde adres kayıt sisteminden veya yerinden araştırma yapılır.
(8) Yabancının Türkiye’de kalacağı adresi, sabit bir adres veya konaklama tesisine ait

adreslerden biri olabilir. Yabancı, her hâlükârda adres bilgilerini eksiksiz olarak beyan eder.
Gerektiğinde adres bilgilerinin eksiksiz tespiti için yabancıdan ek bilgi veya belge istenir.

(9) Yat turizmi kapsamında gelen yabancılar, Türkiye’de yatlarının bağlı bulunduğu yat
limanlarını, ikamet adresi olarak gösterebilir.

(10) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken
alacakları, taraf oldukları yargılama sonucunda ödemelerine hükmedilen yargılama gideri ve
vekalet ücretini veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen
borç ve cezalarını ödemeyenlerin ikamet izni başvuruları reddedilir.

(11) Süresi biten ikamet izninin uzatılmaması ya da ikamet izni talebinin reddi halinde
yabancıya harca tabi olmayan, şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenen, Türki-
ye’de sadece on güne kadar kalma imkânı tanıyan belge verilir.

(12) İkamet izni, çalışma izni veya çalışma izni muafiyet teyit belgesini konsolosluk-
lardan alan yabancılar ülkeye giriş yaptıkları tarihten, bu izinlerini ülke içinden alan yabancılar
ise izin belgelerinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi iş günü içinde ad-
res kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler.

(13) Yabancılardan, talep ettikleri ikamet izni süresini kapsayan geçerli sağlık sigorta-
sına sahip olmaları şartı aranır. Türkiye’de genel sağlık sigortası kapsamında olanların geçerli
sağlık sigortası olduğu kabul edilir. Geçerli sağlık sigortası için sunulan poliçelerde ilgili
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kurumların düzenlemelerinde yer alan hususlar ve ibareler aranır. Yurt içinden yapılan başvu-
rularda, yabancı şirketler tarafından yapılan özel sağlık sigortaları, Türkiye’de akdettirilmeleri
kaydıyla kabul edilir. İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında Türkiye’de sağlık hizmet-
lerinden yararlanabilen kişilerde, bu durumu belgelemeleri halinde özel ya da kamu sağlık si-
gortası şartı aranmaz.

(14) Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan veya Sosyal Güvenlik Kurumuna baş-
vuruda bulunmayanlardan, bir yıl ve üzeri ikamet izni taleplerinde, yılsonunda yenilenmek
kaydıyla bir yıl süreli özel sağlık sigortası aranır.

(15) Hazine Müsteşarlığınca, özel sağlık sigortasının yapılmasının mümkün olmadığı-
nın bildirildiği durumlarda sağlık sigortası koşulu aranmaksızın ikamet izni başvuruları kabul
edilir.

(16) Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan anlaşma, protokol ve
ilgili mevzuat kapsamında ülkemizde ücretsiz olarak tedavileri yapılmakta olan veya yapılmak
üzere ülkemize getirilen yabancılardan, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, sağlık sigortası
şartı aranmaz.

(17) Yabancı devletlerin bizzat ya da temsilcilikleri aracılığıyla sağlık giderlerinin kar-
şılanacağını bildirdikleri vatandaşları için sağlık sigortası şartı aranmayabilir.

(18) Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması
veya iptali ile ilgili işlemler sırasında yabancının Türkiye’deki aile bağları, ikamet süresi, menşe
ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurulur ve kararın icrası ertele-
nebilir. Bu durumdaki yabancıya harca tabi olmayan ve Türkiye’ de bir ay süresince kalma
hakkı sağlayan belge verilir. Bir aylık süre sonunda Valilikçe tekrar değerlendirme yapılır ve
yabancının ülkemizde kalmasını gerektiren durumun devam ettiğinin anlaşılması halinde söz
konusu belgenin süresi birer aylık sürelerle uzatılabilir. Bu durumda, yabancıdan Harçlar Ka-
nununda belirtilen hükümler doğrultusunda kalacağı sürenin harcı tahsil edilir.

İkamet izninin düzenlenmesi ve süresinin uzatılması
MADDE 23 – (1) İkamet izninin düzenlenmesi ve süresinin uzatılması aşağıdaki şe-

kilde yerine getirilir:
a) İkamet izni, pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin geçerlilik süresinden altmış

gün daha kısa süreli olarak verilir.
b) İkamet izni belgesinde, iznin türü belirtilir.
c) Her yabancı için ayrı ikamet izni belgesi düzenlenir. Bu belge için 21/2/1963 tarihli

ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca miktarı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen
değerli kâğıt bedeli alınır.

ç) İkamet izni, vize ya da vize muafiyeti süresinin sona erdiği tarihten, talep halinde
müracaat tarihinden itibaren başlatılır.

d) Süresi uzatılan ikamet izni, önceki izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
e) Uzun dönem ikamet izinleri hariç, diğer ikamet izinleri, süreli olarak verilir ve Ka-

nunun 24 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde uzatılır.
f) İkamet izin süresinin uzatılmasında, her seferinde yeni ikamet izin belgesi düzen-

lenir.
g) İkamet izni uzatma başvuruları, elektronik ortamda da alınabilir. Başvuruların alın-

masına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
(2) İkamet adresi, medeni hal, pasaportta isim veya soy isim değişikliği gibi durumlarda,

valiliğe yirmi iş günü içinde bildirimde bulunulur.
(3) İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancılar,

taşındıkları ilde ikamet etmek üzere yeni bir ikamet izni almak amacıyla en geç yirmi iş günü
içinde başvuruda bulunurlar. Bu işlemde, ikamet izin türü değişmiyorsa yeni bir ikamet izin
belgesi düzenlenmekle birlikte, harcı ödenmiş olan süre, tekrar harca tabi tutulmaz.
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(4) Kaybolması, çalınması, hatalı olması veya yıpranması hallerinde ikamet izni belgesi
yeniden düzenlenir. İkamet izin belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranması hâllerinde
ikamet izin belgesinin ücreti tam; bu iznin harcı ise yarım harç olarak alınır. Hatalı olan ikamet
izin belgesi yabancıdan geri alınarak Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere,
Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) İkamet izni süresi, yabancının talebi halinde kısaltılabilir.
(6) İkamet izni belgesinin şekli ve diğer düzenlenme esasları Genel Müdürlükçe belir-

lenir.
Gözaltında ve cezaevinde tutulanlar ile hakkında idari gözetim kararı bulunan

yabancıların durumu
MADDE 24 – (1) Aşağıda sayılan yabancılar, haklarında işlem tesis edildikten sonra

vize yahut ikamet izni ihlali yapmış sayılmazlar:
a) Gözaltında bulunanlar.
b) Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde kalanlar.
c) Hakkında idari gözetim kararı alınanlar.
ç) Geri gönderme merkezlerinde bekletilenler.
(2) Birinci fıkra kapsamına girmeden önce vize veya ikamet izni ihlali varsa, ihlalde

bulunulan süreler için genel hükümlere göre işlem yapılır varsa ikamet izinleri iptal edilir.
(3) Bu maddede sayılan yabancıların ikamet izin talepleri değerlendirmeye alınmaz,

yabancı kimlik numarası verilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
Çalışma izninin ikamet izni sayılması
MADDE 25 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından veya kendi mev-

zuatında çalışma izni vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen çalışma
izinleri, geçerli olduğu sürece ikamet izni olarak kabul edilir. Bu yabancılar ile Çalışma İzni
Muafiyet Teyit Belgesine sahip yabancılar ikamet izni harcını ödemeleri kaydıyla ayrıca ikamet
izni belgesi almazlar. Uluslararası koruma başvuru sahipleri bu harçtan muaftır.

(2) Çalışma izni verilmesi ya da çalışma izninin süresinin uzatılması talebinde bulunan
yabancıların, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılardan olmamaları şartı aranır.
Çalışma izni vermeye yetkili kurumlar, Genel Müdürlüğün bu konudaki olumlu görüşünü al-
mak kaydıyla çalışma izni verebilir.

(3) Çalışma izninin sona erdiği tarih, aynı zamanda ikamet izninin de bitiş tarihidir. Ça-
lışma izni süresi sona erdiği halde süresini uzatmayan ya da yeni durumuna uygun ikamet izni
almayan yabancılar, ikamet izni ihlali yapmış sayılırlar.

(4) Çalışma izni ve Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi süreleri, ikamet izni sürelerinin
hesaplanmasında toplam süreye dâhil edilir.

(5) Çalışma izni veren kamu kurum ve kuruluşları, çalışma izinlerine ilişkin güncel bil-
gileri Genel Müdürlükle paylaşır.

İkamet izinleri arasında geçişler
MADDE 26 – (1) İkamet izinlerinden birine sahip olup; ikamet izninin verilmesine

esas olan gerekçenin sona ermesinden sonra Türkiye’de kalmaya devam edecek yabancılar,
gerekçenin sona erdiği tarihten itibaren on gün içinde yeni kalış amacına uygun ikamet izni
için ilgili valiliğe başvurur. Bu yabancılara, ikamet izni müracaat belgesi verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında geçiş başvurusunda bulunan yabancının mevcut ikamet
izni, iznin verilmesine esas olan gerekçenin ortadan kalktığı tarih itibarıyla sona erdirilir.

(3) İkamet izinlerinden birine sahip olan yabancı mevcut gerekçesine ek olarak yeni
bir gerekçeye sahip olması hâlinde, mevcut ikamet izniyle kalmaya devam edebileceği gibi
21 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen altmış günlük süreyi beklemeden valilikten yeni
ikamet izni talebinde bulunabilir.
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(4) Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancının aile ikamet izni alma koşullarının or-
taya çıkması halinde, bu kişiye aile ikamet izni düzenlenir ve öğrenci ikamet izni koşullarını
taşımaya devam ettiği sürece öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan aynen yararlanır.

(5) Aile ikamet iznine sahip olan yabancının öğrenci ikamet izni alma koşullarının or-
taya çıkması halinde, aile ikamet izni devam ettirilir ve yabancı, öğrenci ikamet izninin sağla-
dığı haklardan da aynen yararlandırılır.

(6) Çalışma iznine sahip olan yabancının öğrenci ikamet izni alabilme koşullarının or-
taya çıkması halinde, çalışma izni devam eder ve yabancı öğrenci ikamet izninin sağladığı hak-
lardan aynen yararlandırılır.

(7) İnsani ikamet izni veya insan ticareti mağduru ikamet iznine sahip olan yabancılar,
öğrenci ikamet izni alabilme koşullarının ortaya çıkması halinde, öğrenci ikamet iznine geç-
meden de bu iznin sağladığı haklardan yararlanabilirler.

(8) Mültecilere, şartlı mültecilere, ikincil koruma statü sahiplerine, insani ikamet izni
bulunanlara ve geçici korunanlara uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.

(9) İkamet izni değişiklikleriyle ilgili etkin denetimi sağlayabilmek amacıyla ilgili ku-
rum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır.

İkamet izni çeşitleri
MADDE 27 – (1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:
a) Her defasında en fazla bir yıllık süreyle verilen Kısa Dönem İkamet İzni.
b) Her defasında en fazla iki yıllık süreyle verilen Aile İkamet İzni.
c) Öğrenim sürelerine göre verilen Öğrenci İkamet İzni.
ç) Süre sınırı olmaksızın verilen Uzun Dönem İkamet İzni.
d) Her defasında en fazla bir yıllık süreyle verilen İnsani İkamet İzni.
e) Başlangıçta otuz gün süreli olarak verilen ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek şekilde

her defasında en fazla altı aylık süreyle verilen İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni.
Kısa dönem ikamet izni
MADDE 28 – (1) Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle

verilir. İkamet izni süresinin belirlenmesinde, yabancının talebi, gerekçesi ve ikamet izniyle
ilgili diğer hususlar göz önünde bulundurulur.

(2) Bilimsel araştırma amacıyla kısa dönem ikamet iznine ilişkin başvurularda;
a) Bilimsel araştırma izne tabi ise ilgili kurum veya kuruluştan alınmış izin, izne tabi

değilse araştırma konusuna ilişkin beyan istenir.
b) Arkeolojik ve yüzey araştırmaları dışında kalan araştırmalar için kurum veya kuru-

luşlar tarafından yabancının talebi, uygun görülen süre ve verilen izin yabancının bilgileri ile
birlikte il müdürlüğüne gönderilir. Araştırma sonucunda hazırlanan raporlar yabancılar tara-
fından ilgili kurum ve kuruluşa bildirilir.

c) Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları amacıyla gelecek yabancılardan amacına
uygun vize şartı aranır.

ç) Gerektiğinde araştırma konusu ve planına ilişkin bilgi ve belge sunulması istenir.
d) Başka bir ikamet iznine sahip iken arkeolojik ve yüzey araştırmasına katılacak ya-

bancıların talepleri ilgili kurumlar tarafından görüşleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir.
(3) Taşınmazı bulunan yabancı tarafından yapılan ikamet izni başvurularında; taşınma-

zın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı
veya elbirliğiyle mülkiyet hakkına sahip olmaları durumlarında, aile üyeleri de bu bent kapsa-
mında ikamet iznine başvurabilir. Konut üzerinde paylı veya elbirliğiyle mülkiyet hakkına
sahip olmayan aile üyeleri için taşınmaz sadece maddi imkânın tespitine dayanak oluşturabilir.

(4) Ticari bağlantı veya iş kurma nedeniyle yapılan ikamet izni talebi üç ayın üzerinde
ise yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler iste-
nebilir.
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(5) Hizmet içi eğitim programlarına katılma amacıyla verilen ikamet izinleri, hizmet
içi eğitim verecek kurum veya kuruluş tarafından sunulan eğitimin içeriği, süresi, yeri konula-
rındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenir.

(6) İki veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çer-
çevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla ikamet izni verilecekler için ilgili kurumdan alınacak
bilgi veya belgelerin sunulması istenir. İkamet izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini
geçemez. Öğrenci değişim programları kapsamında gelen öğrencilerden aranacak sağlık sigor-
tası koşulu ile ilgili olarak 35 inci maddenin sekizinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

(7) Turizm amaçlı ikamet izni başvurularında; yabancının ülkede nerede, ne zaman ve
ne süreyle kalacağı gibi seyahat planına ilişkin hususlardaki beyanı değerlendirilir. Yabancıdan
seyahat planına ilişkin ya da kalış amacını ortaya koyan bilgi veya belge sunması istenebilir.

(8) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 54 ün-
cü maddesine göre Türkiye’de bulunan Büyükelçilik veya Konsolosluklar bünyesinde faaliyet
gösteren okullardaki yabancı öğretmenlere, Türkiye’de yabancı ülkelerin kültür kurumlarındaki
görevlilerine, din kurumlarında görevlendirilecek din görevlilerine çalışmak üzere verilecek
ikamet izni Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında çalışma ve
ikamet izni harçları ayrı ayrı alınarak verilir.

(9) 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun kapsamı dışında tutu-
lan Türkiye’de görevli yabancı basın mensuplarına Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü-
dürlüğü tarafından verilen basın kartını ibraz etmeleri halinde ikamet izni, süresi basın kartında
belirtilen süreyi geçmeyecek şekilde, Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında verilir.

(10) Yukarıda sayılan kısa dönem ikamet izni başvuruları dışındaki ikamet izni talepleri
turizm amaçlı talepler olarak değerlendirilir.

(11) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımayan ve sırf
tedavi amacıyla Türkiye’ye gelmiş olan yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri ara-
nır. Bunlardan tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aran-
maz. İkamet izinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir. Tedavi süresince ba-
rınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan ya-
bancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Gerektiğinde ilgili
hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge
istenebilir.

(12) Adli veya idari makamların talepleri veya kararları üzerine düzenlenecek ikamet
izinlerinin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir ve
geçerli sağlık sigortası ile yeterli maddi imkâna sahip olma şartları aranmayabilir.

(13) Türkçe öğrenme amacıyla verilen ikamet izni, Türkçe öğrenme kursu vermeye yet-
kili kuruma kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir. Kurs süresi bir yıldan az ise
ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Türkçe kursu veren kurumun Milli Eğitim Bakanlı-
ğından izinli olması şartı aranır. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran
yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(14) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj veya kurslara katı-
lacaklara düzenlenecek ikamet izninin süresi bir yılı geçemez. Barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin
giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli
sağlık sigortası şartı aranmaz. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.

(15) İkili veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ülkemizde eğitim amacıyla bulunan
askeri personel hakkında anlaşmalarda yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla gerekli
işlemler yürütülür. Bakmakla yükümlü olduğu yakınları hakkında aile ikamet izninin verile-
memesi durumunda kısa dönem ikamet izni verilebilir.
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(16) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlar mezun oldukları tarihten itibaren altı
ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet
izni verilebilir. Bu iznin verilmesinde kişinin talebine esas oluşturacak gerekçelerin göz önünde
bulundurulmasının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlardan alınabilecek görüşler de değerlen-
dirilebilir.

Kısa dönem ikamet izninin reddi, iptali veya uzatılmaması
MADDE 29 – (1) Aşağıdaki hâllerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal

edilir, süresi bitenler uzatılmaz:
a) Kanunun 32 nci maddesinde aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getiril-

memesi veya ortadan kalkması.
b) İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi.
c) Zorunlu kamu hizmeti, görev, eğitim veya sağlık nedenleri haricinde son bir yıl içinde

toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalınması.
ç) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması.
(2) İkamet izni başvurusunun reddi, iptali veya uzatılmaması kararı yabancıya ya da

yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. 
Aile ikamet izni
MADDE 30 – (1) Aile ikamet izni, aşağıda sayılan destekleyicilere bağlı olarak veri-

lebilir:
a) Türk vatandaşları.
b) Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca çıkma izni almak suretiyle

Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler.
c) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak şartıyla Kanunda düzenlenen

ikamet izinlerinden birine sahip olanlar.
ç) Uluslararası koruma başvuru sahipleri ile şartlı mülteciler ve geçici korunanlar hariç,

Kanunda ikamet izni yerine geçtiği kabul edilen kimlik belgesi olanlar.
d) Mülteciler ve ikincil koruma statü sahipleri.
(2) Aile ikamet izni alabilecek yabancılar şunlardır:
a) Destekleyicinin yabancı eşi.
b) Destekleyicinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu ile evlatlığı.
c) Destekleyicinin veya eşinin bağımlı ergin çocuğu.
(3) Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre destekleyicinin birden fazla eşle evli ol-

ması hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir. Ancak, destekleyicinin diğer eş-
lerinden olan ve on sekiz yaşını doldurmamış çocukları ile on sekiz yaşını doldurduğu halde
bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da aile ikamet izni verilebilir.

(4) Çocukların aile ikamet izni taleplerinde, Türkiye dışında olup ortak velayeti bulunan
anne veya babanın muvafakati aranır.

(5) Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve orta-
öğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar. On sekiz yaşını doldurduğu halde yasal temsilcisinin
bakmakla yükümlü olmadığı yabancılar, öğrenimlerine devam edeceklerse öğrenci ikamet izni
almakla yükümlüdürler. Ancak yasal temsilcisinin bakmakla yükümlü olduğu yabancıların aile
ikamet izni devam eder ve öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar. On sekiz
yaşını doldurduğu halde destekleyicinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancının be-
lirlenmesinde, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu hükümleri uygulanır.

(6) En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını ta-
mamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir veya
şartlarını sağladıkları başka bir ikamet izni çeşidine başvurabilirler.
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(7) Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle
kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Söz konusu yabancının, şartlarını
sağladığı başka bir ikamet izni çeşidine başvurma hakkı saklıdır.

(8) Yabancı eşe, aile içi şiddet gördüğü gerekçesiyle, bu fiilin mağduru olduğuna ilişkin
mahkeme kararını ibraz etmesi şartıyla üç yıllık süre şartı aranmaksızın kısa dönem ikamet
izni verilebilir.

(9) Destekleyicinin ölümü halinde, destekleyiciye bağlı olarak alınmış olan aile ikamet
izni süresi sonuna kadar kullandırılır. Süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir.
Bu sürenin sonunda yabancının ikamet izni talebi genel hükümlere göre değerlendirilir.

Aile ikamet izninin verilmesinde destekleyicinin gelir standardı
MADDE 31 – (1) Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicinin aylık toplam gelirinin

hesaplanmasında 40 ıncı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendi uygulanır.
Destekleyicinin bilgi ve belgelerini ibraz etmesi
MADDE 32 – (1) Konsolosluğa aile ikamet izni başvurusu yapılmasından itibaren, Ka-

nunun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olduğunu ortaya koyan bilgi ve belgeler,
destekleyici tarafından ikamet ettiği yerdeki valiliğe teslim edilir. Aile ikamet izni başvurusu,
bilgi ve belgelerin teslim edilmesiyle birlikte işleme konur.

Aile ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması
MADDE 33 – (1) Aşağıdaki hâllerde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir,

süresi bitenler uzatılmaz:
a) Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında aranan şartların karşı-

lanmaması veya ortadan kalkması.
b) Aile ikamet izni alma şartları ortadan kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni veril-

memesi.
c) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması.
ç) Aile ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi.
d) Zorunlu kamu hizmeti, görev, eğitim veya sağlık nedenleri haricinde son bir yıl içinde

toplamda yüz seksen günden fazla süreyle yurt dışında kalınması.
e) Evliliğin, ikamet izni almak amacıyla yapıldığının tespit edilmesi.
(2) İkamet izni başvurusunun reddi, iptali veya uzatılmaması kararı yabancıya ya da

yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.
Anlaşmalı evlilik yoluyla talep edilen aile ikamet izni
MADDE 34 – (1) Aşağıdaki durumların bir veya bir kaçının varlığı halinde evliliğin

sırf ikamet izni alabilmek amacıyla yapıldığı yönünde makul şüphe olduğu kabul edilir ve araş-
tırma yapılır:

a) Eşlerin aynı konutta yaşamaması veya evliliğin aile birliği içinde devam etmediği
yönünde ihbar ya da şikâyetin bulunması.

b) Eşlerin konuştuğu ortak bir dilin olmaması.
c) Eşler arasında makul olmayan yaş farkının olması.
ç) Yabancının vize veya ikamet izni ihlallerinde bulunması.
d) Eşlerin evliliğin anlaşmalı olduğunu beyan etmesi.
e) Eşlerden biri hakkında geçimini meşru olmayan yollardan sağlamaktan veya izinsiz

çalışmaktan işlem yapılmış olması.
f) Ailenin geliri ile yaşam standardının uygun olmaması.
(2) Araştırma aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilir:
a) Araştırmada insanları rahatsız edici ve onur kırıcı davranışlardan kaçınılır.
b) Özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığının ihlal edilmemesi için gerekli ted-

birler alınır.
c) Eşlerle ayrı ayrı ve birlikte görüşülür. Eşler görüşme davetine uymakla yükümlüdür.

Sayfa : 224                             RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2016 – Sayı : 29656



ç) Paylaşılmış sorumlulukların olup olmadığı tespit edilir.
d) Yakın komşu, adres çevresi veya aile üyelerinden bilgi alınır.
e) Mahalli birimlerden bilgi alınır. Bu birimler, bilgi ve belge taleplerini derhal yerine

getirir.
f) Araştırma sırasında sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog veya diğer meslek mensup-

larından faydalanılabilir.
g) Araştırmaya kolluk personelinin refakat etmesi istenebilir.
ğ) Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlara dikkat edilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen araştırma sonucunda, evliliğin sırf ikamet izni almak ama-

cıyla yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi ve tespiti için il müdürlüğü temsilcisi başkan-
lığında aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü ve il emniyet
müdürlüğünden birer temsilcinin katılımıyla en az bir kadın üyenin de bulunduğu komisyon
oluşturulur. Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde komisyon baş-
kanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Komisyona diğer kurumlardan tem-
silciler de davet edilebilir.

(4) Aile ikamet izni verildikten sonra da evliliğin anlaşmalı olup olmadığı konusunda
valiliklerce denetim yapılabilir.

(5) Anlaşmalı evlilik yoluyla alınan ve sonradan iptal edilen ikamet izinleri, Kanunda
öngörülen ikamet izni sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

(6) Anlaşmalı evliliğin tespit edilmesi halinde ilgili emniyet birimleri bilgilendirilir.
Öğrenci ikamet iznine ilişkin esaslar 
MADDE 35 – (1) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek

lisans ya da doktora öğrenimi görecekler ile aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede
öğrenim görecek yabancılar öğrenci ikamet izni almakla yükümlüdür. Uluslararası koruma
başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahipleriyle ilgili hüküm saklıdır.

(2) Türkiye’den yapılacak başvurularda ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancı-
lardan amacına uygun vize şartı aranır.

(3) Türk okul veya fakültelerinde okuyan öğrencilere ikamet izni harçsız olarak düzen-
lenir. Bu okullar dışında kalan konsolosluk, büyükelçilik okulları ve uluslararası okullar gibi
Türk okulu sayılmayan okulların öğrencilerinden ikamet izni harcı alınır.

(4) Genel Müdürlük, ilk ve orta dereceli okullar, yükseköğretim kurumları ve ilgili ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği halinde öğrencilerin iş ve işlemlerinin yürütülmesini kolaylaştır-
mak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

(5) İlk ve orta derecede öğrenim görecek yabancıların bakım ve masraflarının üstlenil-
mesine ilişkin ölçütler, ilgili kurumların görüşleri alınarak Genel Müdürlük tarafından be-
lirlenir.

(6) Öğrenci ikamet izinleri, öğrenciye, yalnızca eş ve çocuklarının aile ikamet izni baş-
vurularında destekleyici olabilme hakkı sağlar. Diğer yakınlarına ikamet izni alma konusunda
hiçbir hak sağlamaz.

(7) Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim kurumundaki öğrenim süresinin bir yıldan kısa
olması halinde öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

(8) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt ta-
rihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğ-
rencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde baş-
vuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası
yaptırmaları istenir.

(9) Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla ülkemize getirilen yabancı öğrencilerden
ülkemizde bulunduğu sürece iaşe, sağlık ve barınma giderlerinin ilgili kurumca karşılanacağını
belirtir belge ile müracaatları durumunda gelir beyanı istenmez.
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(10) Üniversitelere kayıt yaptırmak amacıyla ülkemize gelip okullarının isteğiyle Türk-
çe hazırlık sınıfına/kurslarına yönlendirilen öğrencilere durumlarını belgelemeleri kaydıyla bir
sonraki öğrenim döneminin başlangıcına kadar öğrenci ikamet izni düzenlenir.

(11) Öğrenciler ve ilgili öğretim kurumları, öğrencilik ve kayıt durumuna ilişkin deği-
şiklikleri yirmi gün içinde il müdürlüklerine bildirir.

(12) Yükseköğrenim öğrencilerinin üniversite, fakülte veya bölüm değişikliğinde aşa-
ğıdaki usuller izlenir:

a) Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu
değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kay-
dıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin
bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.

b) Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olması durumunda öğrenime devam edilecek
il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

(13) Yükseköğrenim öğrencisinin kayıt dondurması durumunda kayıt dondurma tari-
hinden itibaren ikamet izni kesilir.

(14) Özel öğrencilik, açık öğretim veya uzaktan eğitim gerekçesiyle öğrenci ikamet
izni verilmez.

Öğrenci ikamet izni başvurusu
MADDE 36 – (1) Öğrenci ikamet izni başvurusu, öğrencinin ön kayıt işleminin ta-

mamlanmasından sonra öğrenci ya da öğrenim göreceği okul tarafından, Genel Müdürlüğün
belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılır. Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu Kararı
ile yerleştirilenlerden ön kayıt şartı aranmaz. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Genel Mü-
dürlük ile Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu Sekretaryasınca birlikte belirlenir.

(2) Öğretim kurumları, öğrenci ikamet iznini konsolosluklardan almak isteyenler için
de başvuru yapabilir.

(3) Öğrenci ikamet iznine başvuranlardan on sekiz yaşını doldurmayan veya ergin ol-
mayanların işlemlerinde, 122 nci madde hükümleri uygulanır.

Öğrenci ikamet izinlerinin düzenlenmesi
MADDE 37 – (1) İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim göreceklere, öğrenime başla-

nacak tarihten bir sonraki öğretim yılının başlangıcına kadar geçerli olacak şekilde en fazla bir
yıla kadar ikamet izni düzenlenir.

(2) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da dok-
tora öğrenimi görecek yabancılara verilecek ikamet izni, ikamet izni müracaat tarihinden iti-
baren öğrenim programının tamamını kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Normal eğitim süre-
sinde mezun olamayan öğrencinin ikamet izni en fazla birer yıllık sürelerle ve azami eğitim
süresini aşmayacak şekilde uzatılır. Mezun olan öğrencilerin ikamet izinleri mezuniyet tarihi
itibariyle kesilir ve 26 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen on günlük süre mezuniyet ta-
rihinden itibaren başlar.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışma hakkı
MADDE 38 – (1) Türkiye’de öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ça-

lışma izni aldıkları takdirde çalışabilirler.
(2) Çalışma izni alan öğrencilerin çalışma izni sürelerinin tamamı, ikamet izni süreleri

toplamına dâhil edilir. Aynı dönem için geçerli olan öğrenci ikamet izni süreleri bu hesaplamaya
dâhil edilmez.

(3) Çalışma izni alan öğrenciler, çalışma izninin geçerli olduğu süre içinde öğrenci ika-
met izni alma yükümlülüğünden muaf tutulurlar. Ancak yabancı, çalışma izni süresi bittiğinde
veya uzatılmadığında öğrenci ikamet izni almak zorundadır.
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Öğrenci ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması
MADDE 39 – (1) Öğrenci ikamet izni için aranan koşulların bulunmaması veya ortadan

kalkması, öğrenimini sürdüremeyeceğiyle ilgili kanıtların ortaya çıkması, iznin amacı dışında
kullanıldığının yetkili makamlarca belirlenmesi ve yabancı öğrenci hakkında geçerli sınır dışı
etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması hallerinde öğrenci ikamet izni ve-
rilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz.

(2) Türkiye Burslusu öğrencilerin öğrenci ikamet izinlerinin reddi, uzatılmaması veya
iptali halinde burs veren kuruma bilgi verilir.

(3) İkamet izni başvurusunun reddi, iptali veya uzatılmaması kararı yabancıya ya da
yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.

Uzun dönem ikamet izni
MADDE 40 – (1) Kanunun uzun dönem ikamet izni için öngördüğü veya Göç Politi-

kaları Kurulunun belirleyeceği şartları taşıyan yabancılara, Bakanlık onayıyla valilikler tara-
fından, süresiz olarak uzun dönem ikamet izni verilir.

(2) Yabancılar, şartlarını sağlamaları durumunda uzun dönem ikamet izni talebinde bu-
lunabilirler. Uzun dönem ikamet izninin şartlarından biri olan kesintisiz sekiz yıl süreyle ikamet
etmiş olmak şartının sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilirken ikamette kesinti şu şekilde belir-
lenir:

a) Hesaplamada başvuru tarihi esas alınır. Yabancının yurtdışında kaldığı süreler ve
ikamet izni almadan Türkiye’de kaldığı süreler kesintidir.

b) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük birer yıllık dilimler içerisinde toplam yüz
seksen günü aşan kesinti bulunmuyorsa diğer bir yıllık dilime geçilir ve bu kontrole sekiz yıl
tamamlanana kadar devam edilir.

c) Birer yıllık dilimlerde yüz seksen günü aşan kesinti olmaması durumunda son beş
yıllık dilim içinde toplam üç yüz altmış beş günü aşan kesinti olup olmadığına bakılır.

ç) Sekiz yıl içerisinde bir seferde veya peş peşe, yurtdışında ya da ikametsiz olarak
Türkiye’de geçirdiği süre altı ayı geçen yabancıların talepleri, dilimlik hesaplamaya geçilmeden
olumsuz olarak sonuçlandırılır.

d) Sınır dışı etme işlemi uygulanan yabancıların, önceki ikamet izni süreleri, ikamet
izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

(3) Kesintisiz en az sekiz yıllık ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak şartı bakımın-
dan, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce alınan ikamet izinleri için de ikinci fıkra çerçeve-
sinde hesaplama yapılır.

(4) Yabancının, başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde sosyal yardım alıp almadığı
kontrol edilir. Sosyal yardım aldığı tespit edilirse talebi olumsuz sonuçlandırılır.

(5) Yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olma kuralının uygulanmasında aşağıdaki
hususlar gözetilir:

a) Yabancı, başvuru yaptığı yıl itibarıyla geçerli olan net asgari ücret kadar aylık giderini
karşılayabilecek maddi güce sahip olmalıdır.

b) Yabancı, toplamda asgari ücretten az olmamak üzere kendisi dahil her bir aile üyesi
için asgari ücretin üçte biri kadar gideri karşılayabilecek maddi güce sahip olmalıdır.

c) Gelir kaynağının tespitinde üçüncü kişilerin taahhütleri kabul edilmez.
(6) Başvuru tarihi itibarıyla geçerli sağlık sigortasına sahip olmayanların talebi olumsuz

sonuçlandırılır.
(7) Gerektiğinde ilgili güvenlik birimleriyle işbirliği içinde, yabancının kamu düzeni

veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturup oluşturmadığı araştırılır.
Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar
MADDE 41 – (1) Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar aşağıdaki usul ve esas-

lara göre Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlandırılır:
a) Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.
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b) Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme hakların-
dan yararlanamazlar.

c) Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili
kanunlardaki hükümlere tabidirler.

ç) Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras,
taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar
tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülür.

(2) Birinci fıkradaki hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda Türk va-
tandaşı olma koşulu aranmışsa, uzun dönem ikamet iznine sahip olan kişiler bu haklardan ya-
rarlanmayı talep edemezler.

(3) Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılara tanınan haklar, Bakanlığın teklifi üze-
rine veya resen Bakanlar Kurulu kararıyla kısmen veya tamamen kısıtlanabilir.

Uzun dönem ikamet izninin iptali
MADDE 42 – (1) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu

ilgili güvenlik birimlerinden görüş alınarak tespit edilenlerin uzun dönem ikamet izni iptal
edilir.

(2) Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç ke-
sintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalanların uzun dönem ikamet izinleri iptal edilir.

(3) Uzun dönem ikamet izninin iptali Bakanlık onayıyla valilikler tarafından yerine ge-
tirilir.

(4) Birinci fıkra kapsamında izinleri iptal edilenler, Kanunda belirtilen ikamet izni tür-
lerinden birini almak üzere başvuramazlar.

(5) İkamet izni başvurusunun iptali kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avu-
katına tebliğ edilir.

Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular
MADDE 43 – (1) Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerek-

çesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalmaları nedeniyle uzun dönem ikamet
izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular, yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki
valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru usulüne göre yapılır.

(3) Bu başvurular öncelikli olarak değerlendirilir ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.
(4) Değerlendirme yabancının;
a) Türkiye’de yerleşmek amacıyla kalma iradesi,
b) Türkiye’de yakınlarının bulunup bulunmadığı,
c) Taşınmaz mal varlığı,
ç) Aktif iş ve çalışma ilişkileri,
d) Türkiye ile olan sosyal, ekonomik ve kültürel bağları,
göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.
(5) Bu başvurularda, uzun dönem ikamet izni alma şartlarının yerine getirilip getiril-

mediği kontrol edilir. Ancak, kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle kalma şartı yeniden aranmaz.
(6) Valiliklerce yapılan değerlendirme, valilik görüşüyle birlikte Bakanlığa gönderilir.

Uzun dönem ikamet izninin tekrar verilmesi Bakanlığın onayına tabidir.
İnsani ikamet izninin verilmesi, uzatılması veya iptali
MADDE 44 – (1) İnsani ikamet izni işlemleri, Genel Müdürlüğün veya valiliğin talebi

üzerine başlatılır.
(2) Valilik, insani ikamet izinlerinin süresi içinde, bu izinlerin verilmesine dayanak teş-

kil eden şartların ortadan kalkıp kalkmadığına ilişkin resen değerlendirme yaparak, Bakanlığa
bilgi verir. İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu
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kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir veya uzatılmaz. Valilik, Bakanlığın
onayı doğrultusunda insani ikamet izninin iptali veya uzatılmasına ilişkin kararı, ikamet izni
süresi bitmeden en geç on beş gün önce yabancıya bildirir.

(3) İnsani ikamet iznine sahip olanlar, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet
izni hariç olmak üzere, şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler.

(4) İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin
toplanmasında hesaba katılmaz.

(5) İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş
günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) İnsani ikamet izinleri Harçlar Kanunu hükümlerine tabidir. İnsani ikamet izni şart-
larının oluşması halinde daha önce ikamet süresinin ihlali nedeniyle hesaplanan harcın öden-
memesi insani ikamet izni verilmesine engel teşkil etmez.

(7) İnsani ikamet izninin iptali veya uzatılmaması kararı yabancıya ya da yasal temsil-
cisine veya avukatına tebliğ edilir.

İnsan ticareti mağduru ikamet izni, uzatılması ve destek programı
MADDE 45 – (1) İnsan ticareti mağdurları ile insan ticareti mağduru olabileceği yö-

nünde kuvvetli kanaat oluşanlara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş-
birliği yapmalarını sağlamak amacıyla, otuz gün süreli insan ticareti mağduru ikamet izni va-
lilikler tarafından harçsız olarak verilir. Mağdurun bu süre zarfında rızası alınarak sığınma
evinde veya destek merkezinde kalması ve destek programına katılması esastır.

(2) Mağdura asgari düzeyde ve imkânlar çerçevesinde sağlanacak mağdur destek prog-
ramı; barınma, sağlık, psiko-sosyal destek, tercüman desteği, eğitim gibi pek çok konudaki
desteği içerir.

(3) Mağdura, destek programı süresince veya serbest ikamet sırasında yükümlülükler
getirilebilir.

(4) İnsan ticareti mağduru ikamet izni verilmesinde; geçerli pasaport, vize, geçim ko-
şulu, adres kaydı, sağlık sigortası, sınır dışı etme kararı veya giriş yasağı bulunmaması gibi di-
ğer ikamet izinlerinin verilmesinde ihtiyaç duyulan şartlar aranmaz.

(5) İnsan ticareti mağduru ikamet izni, mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel durumu
nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle, toplamda üç yılı geçmeyecek şekilde uzatılabilir.

İnsan ticareti mağduru destek programının sona ermesi ve ikamet izninin iptali
MADDE 46 – (1) Aşağıdaki durumlarda mağdur destek programı sonlandırılır ve insan

ticareti mağduru ikamet izni iptal edilir:
a) Yabancının kendi girişimiyle, suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun belirlenmesi.
b) Getirilen yükümlülüklere uyulmaması.
c) Yabancının mağdur olmadığının anlaşılması.
(2) Mağdurun birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki fiilleri zorlama, korkutma, şiddet,

tehdit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında yaptığının tespiti halinde ikamet izni iptal
edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vatansız Kişiler

Başvuru
MADDE 47 – (1) Türkiye’ye vatansız olarak gelen ya da Türkiye’de iken vatandaşlığını

kaybeden kişiler, durumlarının tespiti amacıyla valiliğe başvuruda bulunurlar.
(2) Başvurular bizzat yapılır. Ergin olmayan çocukların başvuruları anne veya baba ta-

rafından, bunların bulunmaması durumunda atanmış vasi ya da kayyım tarafından yapılabilir.
(3) Ülke içinde veya sınır kapılarında kolluk birimlerine veya diğer kamu kurum veya

kuruluşlarına yapılan müracaatlar derhal valiliğe bildirilir.
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(4) Başvuru sahibine, vatansız kişi olduğuyla ilgili iddiasına temel oluşturacak belgeleri
sunması için makul bir süre tanınır. Kimliğiyle ilgili hiçbir belge ibraz edemeyenlerin beyanları
esas alınabilir.

(5) Başvurusu kabul edilenler için haklarında verilecek karara kadar geçerli olmak üzere
hiçbir harca tabi olmayan müracaat belgesi düzenlenir. Bu belgeye istinaden kullanılan yasal
kalma izni, toplam ikamet izni süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(6) Başka bir ülkenin vatansız kişi kimlik belgesini veya vatansız pasaportunu taşıyan
kişilerin başvuruları işleme alınmaz.

(7) Başka bir ülkenin vatansız kişi kimlik belgesine sahip iken Türkiye’den ikamet izni
başvurusunda bulunanların talepleri genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır ve her koşulda
pasaport ya da pasaport yerine geçerli belge taşımaları zorunludur.

Vatansız kişi başvurularında mülakat
MADDE 48 – (1) Başvuru ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra zorunlu nedenler

hariç en geç on beş gün içinde mülakat yapılır. Mülakat sonucunda hazırlanan rapor valilik gö-
rüşüyle birlikte karar verilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Mülakatta aşağıdaki hususların açıklığa kavuşturulmasına dikkat edilir:
a) Ülkeye ne zaman ve hangi yollarla giriş yapıldığı.
b) Ülkede yakınlarının olup olmadığı, varsa nerede yaşadıkları.
c) Geçimini ne şekilde sağladığı.
ç) Vatansız kalmasına ilişkin süreç.
d) Önceden sahip olduğu ülke vatandaşlığının tespiti ve buna ilişkin belgelerin ortaya

çıkarılması.
e) Başka bir ülkeden vatansız kişi statüsü için talepte bulunup bulunmadığının tespit

edilmesi, talebi olmuş ve reddedilmişse bunun gerekçeleri ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin
araştırılması.

f) Kaybetmiş olduğu ülke vatandaşlığını tekrar kazanabilme imkânının olup olmadığı.
Vatansızlığın tespiti
MADDE 49 – (1) Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da gö-

rüşlerini alarak en geç doksan gün içinde kişinin vatansız olup olmadığına ilişkin tespit işlemini
tamamlar.

(2) Vatansızlığın tespitinde izlenecek esaslar şunlardır:
a) Kişiden, herhangi bir ülkeyle vatandaşlık bağı olmadığını gösteren bilgi ve belgeler

istenir.
b) Bilgi ve belgelerin bizzat getirilemediği durumlarda, ilgili ülkenin vatandaşlık mev-

zuatında yer alan hükümler kanıt kabul edilebilir.
c) Genel Müdürlük, gerektiğinde kişinin önceden vatandaşlığını taşıdığı ülkeden bilgi

ve belge talebinde bulunabilir.
(3) Araştırma sırasında saklı nüfus oldukları yönünde şüphe bulunan yabancılar için

öncelikle il/ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri ile temasa geçilerek saklı nüfus olup olma-
dıklarına ilişkin inceleme yapılır.

Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin verilmesi, sağladığı haklar, güvenceler ve iptali
MADDE 50 – (1) Valiliklerce, vatansız olduğu tespit edilenlere hiçbir harca tabi ol-

mayan Vatansız Kişi Kimlik Belgesi verilir. Vatansızlık hali devam ettiği sürece bu belge her
iki yılda bir yenilenir.

(2) Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenir.
(3) Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin sağladığı haklar aşağıdaki gibidir:
a) Şartlarını sağladığı ikamet izinlerinden birini almak üzere başvuruda bulunabilirler.
b) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sı-

nır dışı edilmezler.
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c) Karşılıklılık şartından muaf tutulurlar.
ç) Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

hükümlerine tabidirler.
d) Pasaport Kanununun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yabancılara mahsus

pasaport alabilirler.
(4) Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, kişinin vatandaşlık kazanması veya müracaatında

gerçek dışı bilgi ve belge sunduğunun anlaşılması ya da kamu düzeni veya kamu güvenliği
açısından ciddi tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında sınır dışı etme kararı alındığında iptal
edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınır Dışı Etme

Sınır dışı etme
MADDE 51 – (1) Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine, transit gideceği

ülkeye, Türkiye’ye gelmek üzere transit geçtiği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edi-
lebilir.

(2) Yabancının sınır dışı edileceği ülkenin tespitinde; vatandaşlık durumu, gönderilmesi
planlanan ülkeye kabul edilip edilmeyeceği ve varsa gidebileceği üçüncü bir ülkeye ilişkin ta-
lebi göz önünde bulundurulur.

Sınır dışı etme kararı
MADDE 52 – (1) Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen yabancıların yanı sıra aşağı-

daki yabancılar hakkında da sınır dışı etme kararı alınmaz:
a) Vizesi veya ikamet izinleri iptal edilenlerden on gün içinde çıkış yapmak üzere ken-

diliğinden sınır kapılarına gelenler.
b) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlardan çıkış yapmak üzere

kendiliğinden sınır kapılarına gelenler.
c) Vize alarak veya vize muafiyetiyle gelen ve ikamet izni talepleri reddedilenlerden

vize süresi veya vize muafiyeti sürelerini kullananlar.
ç) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi

olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenlerden çıkış yapmak üzere kendiliğinden
sınır kapılarına gelenler.

d) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış
yapmayanlardan çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelenler.

e) Uluslararası koruma başvurusunu geri çeken ya da geri çekmiş sayılan yabancılardan
dava hakkından feragat ettiğini ve gönüllü olarak ülkesine dönmek istediğini yazılı olarak
beyan edenler.

f) Uluslararası koruma başvurusunu geri çeken ya da geri çekmiş sayılan yabancılardan
dava hakkından feragat ettiğini yazılı olarak beyan eden ve Kanunun diğer hükümlerine göre
Türkiye’de kalma hakkı bulunanlar.

g) Mahkemece kesin karar verilene kadar, Uluslararası koruma başvuru sahiplerinden
kabul edilemez başvuru ve hızlandırılmış değerlendirme çerçevesinde yargı yoluna başvuranlar.

(2) Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında sınır dışı etme kararı alınacaklarla ilgili ola-
rak aşağıdaki hususlar da göz önünde bulundurulur:

a) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan yabancıların belirlen-
mesinde, kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınabilir.

b) Kamu sağlığı yönünden tehdit teşkil eden yabancıların belirlenmesinde sağlık raporu
dikkate alınır.

(3) Çalışma izni iptal edilen yabancıların durumları Kanunun 54 üncü maddesi kapsa-
mında değerlendirilmek üzere ilgili kurum tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.
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(4) Çalışma iznini amacına uygun kullanmadığı tespit edilenler hakkında Kanunun
54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükmü uygulanır.

(5) Sınır dışı etme kararına ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda, sınır dışı etme
kararı alınması gerekmiyorsa, valilik tarafından sınır dışı etme kararı alınmasına yer olmadığına
dair karar alınır ve yabancıya tebliğ edilir.

Sınır dışı etme, Türkiye’yi terke davet ve idari gözetim kararı alınmasında süre,
bu süre içinde yabancının muhafazası

MADDE 53 – (1) Sınır dışı etme, Türkiye’yi terke davet ve idari gözetim kararı en geç
kırk sekiz saat içinde alınır.

(2) Kolluk tarafından yakalanan yabancılarda;
a) Kırk sekiz saatlik süre, geri gönderme merkezi bulunan illerde yabancının geri gön-

derme merkezine teslim edildiği andan itibaren başlar.
b) Yabancının yakalandığı ilde geri gönderme merkezi yoksa veya geri gönderme mer-

kezi doluysa kırk sekiz saatlik süre kolluğun yabancı ile ilgili derlediği belgeleri tutanakla il
müdürlüğüne ilettiği andan itibaren başlar.

c) Kolluk, yabancıya ait bilgi ve belgeleri en kısa sürede il müdürlüğüne iletir. Yaban-
cının kimliğine ilişkin bilgi ve belgelere ulaşılamadığı durumlarda, yabancının beyanı esas alı-
nabilir.

(3) İl müdürlüğü tarafından tespit edilen yabancılarda;
a) Kırk sekiz saatlik süre, yabancının il müdürlüğünde hazır bulunmasından itibaren

başlar.
b) Yabancının muhafazası için kolluk kuvvetlerinden görevli talep edilir ve yabancının

sınır dışı işlemleri yapılana kadar veya geri gönderme merkezine sevk edilene kadar genel kol-
luk tarafından muhafazası sağlanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkra kapsamında kolluk tarafından muhafaza edilen yabancıların
iaşe ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin masraflar il müdürlüğü tarafından karşılanır.

(5) Sınır dışı edilmesi gerektiği, yokluğunda tespit edilen yabancılar hakkında da sınır
dışı kararı alınabilir.

Sınır dışı etme kararının alınması 
MADDE 54 – (1) Sınır dışı etme kararı, her yabancı için ayrı ayrı alınır.
(2) Karara esas olacak değerlendirme, il müdürlüğünce yapılır. Değerlendirmenin ya-

pılacağı yere ilişkin koordinasyon, il müdürlüğünce sağlanır. Buna göre;
a) İl Müdürlüğü bünyesinde,
b) Geri gönderme merkezlerinde,
c) İl Müdürlüğü tarafından uygun bulunan başka bir yerde,
değerlendirme yapılabilir.
(3) Yabancının yakalandığı ilde geri gönderme merkezi varsa, il müdürlüğünün geri

gönderme merkezinin kapasite durumu hakkındaki bildirimi alındıktan sonra yabancı kolluk
tarafından geri gönderme merkezine götürülür. Sınır dışı ve buna ilişkin diğer kararlar geri
gönderme merkezinde alınır.

(4) Valilikçe gerekli hallerde, sorumluluk bölgesine göre ilave emniyet tedbirleri alı-
nabilir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza
Genel Müdürlüğünün görev alanı içerisinde yakalanan yabancıların, değerlendirmenin yapıla-
cağı yere götürülmesi ise mülki idare amirince belirlenen kolluk kuvvetleri tarafından yerine
getirilir.

(5) Yabancı hakkında, Kanunun 54 üncü maddesinde sayılan hallerden birinin gerçek-
leşmesi halinde her olay için yalnızca bir sınır dışı etme kararı alınır. Sınır dışı etme kararı alı-
nan yabancının başka bir ile gönderilmesi halinde gönderildiği il tarafından aynı sebepten ayrıca
sınır dışı etme kararı alınmaz. İlk sınır dışı etme kararı esas alınarak sınır dışı etme işlemlerine
devam edilir.
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(6) Düzensiz göçmenlerin durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce üçüncü
bir ülkeye gitmek ya da menşe ülkesine geri dönmek isteğiyle il müdürlüklerine kendiliğinden
başvuranlar hakkında sınır dışı etme kararı alınır. Genel güvenlik yönünden tehdit oluşturma-
yacağına kanaat getirilenler Kanunun 57 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre uygun bir
adrese yerleştirilir ve sınır dışı etme işlemleri buradan takip edilir.

Genel kolluk personelinin görevlendirilmesi
MADDE 55 – (1) Genel kolluğun, sınır dışı edilecek kişilerden olduğunu değerlendir-

diği veya tespit ettiği yabancıları il müdürlüğüne bildirmesinden sonra, il müdürlüğü sorum-
luluk alanına göre kollukla temasa geçerek sınır dışı etme ve sevk işlemleri için personel gö-
revlendirilmesini talep eder. İl müdürlüğü, yakalamayı yapan genel kolluk veya sorumluluk
bölgesi gözetilerek diğer genel kolluk birimlerinden de görevlendirme talep edebilir.

(2) Yabancıların sınır dışı etme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilecek
risklerin en aza indirilmesi amacıyla, il müdürlüklerinin sevk veya sınır dışı etme işlemlerine
refakat edecek kolluk görevlilerine ilişkin talepleri ilgili kolluk birimlerince öncelikli değer-
lendirilir ve karşılanır.

(3) Sınır dışı edilecek yabancıların geri gönderme merkezlerine veya sınır kapılarına
ya da bulundukları geri gönderme merkezinden başka bir geri gönderme merkezine sevkleri
vb. işlemler sırasında valilik tarafından ihtiyaç duyulan sayıda genel kolluk personeli görev-
lendirilir. Valilikler, gerekli hallerde sorumluluk sahası gözetmeksizin de genel kolluk personeli
görevlendirebilir. Yabancıların konsolosluk, hastane, mahkeme gibi yerlere götürülmeleri kol-
luk refakatinde sağlanır.

(4) Görevlendirilen genel kolluk personeli, yabancıların sevkinde güvenlik önlemlerinin
yanı sıra, yabancıların kaçma ve kaybolmalarını engellemek amacıyla her türlü tedbiri alır.

(5) Geri gönderme merkezlerinde bulunan veya hakkında sınır dışı etme ve idari göze-
tim kararı bulunan ancak geri gönderme merkezine alınmadan, doğrudan tedavi amacıyla sağlık
birimlerine götürülen yabancılarla ilgili olarak;

a) Tedavisine sağlık birimlerinde yatarak devam edilmesi sağlık raporuyla belgelenen-
lerin idari gözetimlerinin sonlandırılmasına ilişkin değerlendirme, genel güvenlikle ilgili risk
oluşturabilecek durumlar hariç olmak üzere valiliklerce yapılır.

b) İdari gözetimin devamına karar verilmesi halinde yabancının durumu il müdürlü-
ğünce genel kolluk birimine bildirilir. Genel kolluk birimleri, güvenlik dahil yabancının kaçma
ve kaybolma risk değerlendirmesini yapar, buna göre alınacak tedbirlerin mahiyetini belirler
ve uygular.

(6) Kara Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından
yakalanan sınır dışı kapsamındaki yabancılara ilişkin bu maddede belirtilen iş ve işlemler, en
yakın genel kolluk birimleri tarafından gerçekleştirilir.

(7) Gümrük muhafaza birimleri tarafından yakalanan sınır dışı kapsamındaki yabancı-
ların bu maddede düzenlenen iş ve işlemleri sorumluluk sahası göz önünde bulundurularak
ilgili genel kolluk birimlerince yerine getirilir.

(8) Uzmanlaşmanın sağlanabilmesi için kendi birimlerindeki görevleri uhdesinde kal-
mak kaydıyla sınır dışı edilecek yabancıların sevk işlemlerinde görev alacak genel kolluk per-
sonel listesi, il müdürlüklerinde geçici olarak görevlendirilen kolluk personeli dışında, genel
kolluğun il birimleri tarafından valilik onayıyla her yıl Ocak ayı içinde belirlenir ve il müdür-
lüklerine gönderilir.

(9) Sınır dışı etme işlemleri için yurtiçinde görevlendirilecek kolluk personelinin yurtiçi
görevlendirme onayı il müdürlüğünce, yurtdışına gitmek üzere görevlendirilecek kolluk per-
sonelinin yurtdışı görevlendirme onayı ise kolluk birimi tarafından alınır.

(10) Sınır dışı etme işlemlerine refakat edecek kolluk personelinin yurtiçi ve yurtdışı
geçici görev yollukları il müdürlüğünce karşılanır.
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(11) Valilikler, kamu düzeni veya güvenliği kapsamında, sınır dışı etme işlemlerinde
görevlendirilecek genel kolluğun tayin ve tespitine ilişkin her türlü tedbiri alır. Genel kolluğun
tespitiyle ilgili çıkacak uyuşmazlıklar, valilikler tarafından karara bağlanır. Valiliklerce gerekli
görülmesi halinde, sorumluluk bölgesine bakılmaksızın kolluk birimleri görevlendirilebilir.

Sınır dışı etme kararının alınması ve tebliği
MADDE 56 – (1) Sınır dışı etme kararı, yabancının yakalandığı, işlem gördüğü veya

tespit edildiği ildeki valilik tarafından resen veya Genel Müdürlüğün istemi üzerine alınır.
(2) Sınır dışı etme kararında, yabancının doğrudan sınır dışı edileceği, Türkiye’yi terke

davet edildiği veya idari gözetime tabi tutulduğu hususlarından biri yer alır.
(3) Sınır dışı etme kararı ilgiliye tebliğ edilir. Tebligatta, sınır dışı etme kararına karşı

idare mahkemesine başvurulması halinde, sınır dışı etme kararını alan makama bilgi verilmesi
gerektiği de belirtilir.

Sınır dışı etme kararının uygulanmaması veya iptali
MADDE 57 – (1) Sınır dışı etme kararı alındıktan sonra, Kanunun 55 inci maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olduğu anlaşılan yabancı hakkında öncelikle üçüncü
bir ülkeye sınır dışı edilmesi ihtimali değerlendirilir. Yabancının üçüncü bir ülkeye sınır dışı
edilmesi mümkün olmadığında sınır dışı etme kararı uygulanmaz ve yabancıya insani ikamet
izni verilir. İnsani ikamet izni süresince yabancının ülkesine veya gidebileceği üçüncü bir ül-
keye sınır dışı edilme olanakları araştırılmaya devam edilir. Sınır dışı etme engelinin ortadan
kalkması halinde insani ikamet izni iptal edilir ve yeni bir karar alınmaksızın sınır dışı etme
işlemi tamamlanır.

(2) Sınır dışı etme kararı alındıktan sonra, Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) ve (c) bentleri kapsamında olduğu anlaşılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı uy-
gulanmaz ve yabancıya insani ikamet izni verilir. İnsani ikamet izni süresince yabancının sağlık
durumu takip edilir. Sınır dışı etme engelinin ortadan kalkması halinde insani ikamet izni iptal
edilir ve yeni bir karar alınmaksızın sınır dışı etme işlemi tamamlanır.

(3) Adli makamlarca sınır dışı etme kararının iptaline dair karar verilen yabancıların
sınır dışı ve varsa idari gözetim kararları sonlandırılır. Ülkemizde yasal kalışları ile ilgili gerekli
çalışmalar yapılır.

(4) Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu
kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları
istenebilir.

Türkiye’yi terke davet
MADDE 58 – (1) Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri

dışındaki yabancılar, Kanunun 56 ncı maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla Türkiye’yi
terke davet edilebilir.

(2) Sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla on beş günden az olmamak üzere otuz
güne kadar süre tanınarak Türkiye’yi terke davet edilen ve çıkış izin belgesi düzenlenenlerden,
tanınan sürede kabul edilebilir mazereti olmaksızın çıkış yapmayanlar hakkında valilik tara-
fından idari gözetim kararı alınır.

(3) Terke davet edilen yabancılar, tanınan sürede ikamet izni veya çalışma iznine baş-
vuru yapamazlar.

(4) Valilik ya da sulh ceza hâkimi tarafından idari gözetimin sonlandırılması kararı ve-
rildiğinde yabancının idari gözetimi derhal sonlandırılır ve hakkında yurtdışına çıkışını engel-
leyen bir mahkeme kararının bulunmaması kaydıyla Türkiye’yi terke davet edilir. Bu şekilde
idari gözetimin sonlandırılması kararı verilen yabancının, kamu güvenliği açısından risk oluş-
turduğu anlaşıldığında konuları yönünden gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen ilgili
güvenlik ve istihbarat birimlerine il müdürlüğünce bilgi verilir ve idari yükümlülükler getiri-
lerek yabancının idari gözetimi sonlandırılır.
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(5) Hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilen yabancılar
hakkında işlemi yapan il müdürlüğünce gerekli veri girişi yapılır.

(6) Türkiye’yi terke davet edilen yabancılar çıkış yapmak üzere sınır kapılarına geldik-
lerinde, kendilerine tanınan terke davet süresine bakılmaksızın çıkışları sağlanır.

(7) Terke davet süresi içinde sınır kapısına gelenlerden varsa vize veya ikamet ihlalinden
kaynaklanan para cezalarını ödeyenler için giriş yasağı uygulanmaz.

(8) Terke davet süresini geçirmiş olarak sınır kapısına gelenlerden vize veya ikamet
ihlal süresine göre giriş yasağı uygulanır.

(9) Terke davet edildiği süre içerisinde çıkış yapmadığı tespit edilenlerin sınır dışı etme
işlemleri geri gönderme merkezinden gerçekleştirilir.

(10) Sınır kapılarında giriş işlemleri sırasında yabancının terke davet edildiği ile ilgili
kaydına rastlanması halinde bu kayıt sınır kapısı tarafından resen kaldırılır. Bunun dışında farklı
nedenlerle konulmuş giriş yasağı kayıtları varsa o kayda özgü düzenlemeler çerçevesinde ha-
reket edilir.

(11) Terke davet uygulamasının yukarıda sayılan tüm şartlarını taşıması kaydıyla her-
hangi bir şekilde yakalandığı anda pasaportunun bulunmadığı anlaşılan yabancılar da terke da-
vet uygulamasından yararlandırılır.

Sınır dışı etmek üzere idari gözetim
MADDE 59 – (1) Sınır dışı etmek üzere idari gözetim kararı alınmasında; kamu düzeni

veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan yabancılar belirlenirken güvenlik birimlerinden,
kamu sağlığı yönünden tehdit oluşturan yabancıların belirlenmesinde ise Sağlık Bakanlığının
ilgili birimlerinden görüş alınabilir.

(2) İkamet izni uygun görülmeyen, ikamet izinleri iptal edilen yabancılardan; sahte ya
da asılsız belge kullandıkları veya kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından
tehdit oluşturdukları anlaşılanlar idari gözetim altına alınır.

(3) İdari gözetim altındaki yabancının sınır dışı etme kararına karşı idareye verdiği dava
dilekçesi yetkili idare mahkemesine, idari gözetim kararlarına karşı verdiği itiraz dilekçesi ise
yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır.

(4) İdari gözetim altındaki yabancının sadece sınır dışı etme kararına karşı idare mah-
kemesine başvurması, idari gözetimi durdurmaz. İdare sınır dışı etme kararına karşı yargı yo-
luna gidildiği bilgisini edindiği andan itibaren sınır dışı etme işlemini durdurur.

(5) Yabancı hakkında alınan sınır dışı etme kararı, idari gözetim kararı, idari gözetim
süresinin uzatılması kararı ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları ile
yapılan işlemlerin gerekçeleri ve tebligat formları istenilen sürede sulh ceza hâkimine gönde-
rilir. İdari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvuru yapılmış olması tek başına sınır
dışı etme işlemini durdurmaz.

(6) Yabancının yokluğunda dosya üzerinden yapılan değerlendirmeyle alınan sınır dışı
etme kararına istinaden alınacak idari gözetim kararının süresi yabancı yakalandığı an başlar.

(7) Kanunun 57 nci maddesinde idari gözetim için öngörülen sürelerde sınır dışı etme
işlemleri gerçekleştirilemeyen yabancıların idari gözetimleri belli idari yükümlülükler getiri-
lerek derhal sonlandırılır.

Adli işleme konu yabancılar
MADDE 60 – (1) Suça karışması nedeniyle haklarında adli işlem başlatılan yabancı-

lardan;
a) Savcılıkça evrak üzerinden işlem yapılarak,
b) Savcılıkça ifadesi alınarak,
c) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla,
ç) Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere,
serbest bırakılan yabancıların il müdürlüklerine teslim edilmeden, ülkemizde kalışla-

rıyla ilgili gerekli inceleme kolluk birimi tarafından yapılır.
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(2) Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunanların bu süreleri kullandırılmak üzere kolluk
tarafından tebligatla serbest bırakılarak, il müdürlüğüne bilgi verilir.

(3) Yasal kalış hakkı bulunmayanlar Kanun hükümleri doğrultusunda gerekli değerlen-
dirilme yapılmak üzere il müdürlüklerine bildirilir.

(4) Hakkında adli kontrol, yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli makamlarca ser-
best bırakılan yabancıların adli kontrol hükümleri çerçevesinde ülkemizdeki takip ve kontrol-
leri, sorumluluk sahası göz önünde bulundurularak ilgili kolluk birimlerince yerine getirilir.

(5) Bahse konu yabancıların yurt dışına çıkış yasağı kararlarının kaldırılması halinde
Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler il müdürlüğünce yerine getirilir.

(6) Adli kontrol kararı yurtdışına çıkış yasağı öngörmediği sürece yabancının çıkışını
engelleyen bir karar olmamakla birlikte bu yabancıların sınır dışı işlemlerine başlanılmadan
önce adli kontrol kararı veren makama bilgi verilir.

İdari gözetim kararının gözden geçirilmesi
MADDE 61 – (1) İdari gözetim, devamında zaruret olup olmadığı hususunun belirlen-

mesi amacıyla her ay gözden geçirilir.
(2) Aşağıdaki hallerde idari gözetimin devamında zaruret görülmeyebilir:
a) Sınır dışı etme kararının, yabancının idari gözetime alınmasından itibaren altı ay

içinde yerine getirilemeyeceğinin öngörülmesi.
b) İdari gözetim altında bulunan yabancının, sınır dışı etme kararı alınmayacaklar kap-

samına girdiğiyle ilgili ciddi emarelerin ortaya çıkması.
c) Yabancı hakkında idari gözetim kararı alınmasına esas teşkil eden kaçma ve kaybol-

ma riskinin ortadan kalkması.
ç) Yabancının gönüllü geri dönüş desteğine başvurması.
(3) İkinci fıkradaki işlemlerin yerine getirilmesinde Kanunun 54 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri hükümleri saklıdır.
Sınır dışı etme kararının uygulanması
MADDE 62 – (1) Sınır dışı etme kararının yerine getirilmesi, il müdürlüğü veya geri

gönderme merkezi müdürlüğü koordinesinde kolluk birimleri tarafından yapılır.
(2) Sınır dışı etme veya idari gözetim kararlarının alınması, yabancıların geri gönderme

merkezlerine veya sınır kapılarına götürülmeleri ve sınır dışı etme işleminin yerine getirilme-
sinde valilikçe görevlendirme yapılır.

(3) Yabancıların sınır kapılarına götürülmesinde aşağıdaki usuller uygulanır:
a) Yabancıların sınır kapılarına götürülmesiyle ilgili her türlü masraf il müdürlükleri

tarafından karşılanır.
b) Sevk sırasındaki risk değerlendirmesi ilgili kolluk birimi tarafından yapıldıktan sonra,

sevkte görev alacak kolluk personelinin sayısı belirlenir. Bu amaçla geri gönderme merkezi
veya il müdürlükleri, sevk işlemine konu olan yabancılar hakkında ilgili kolluk birimini önce-
den bilgilendirir.

c) Sınır dışı edileceklerin sevkinde, il müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde
il müdürlüğü personeli de görevlendirilebilir.

ç) Sevk işlemi için görevlendirilen kolluk görevlileri, sınır kapılarına yapılacak sevk-
lerde güvenlik önlemlerinin yanı sıra, yabancıların kaçma ve kaybolmalarını engelleme ama-
cıyla her türlü tedbiri alır.

(4) Yalnız başına seyahat etmelerinde risk görülenlere seyahatleri süresince refakat edi-
lir. Bu çerçevede yabancının gönderileceği ülkeye kadar refakat etmek üzere, valilik tarafından
kolluk personeli görevlendirilebilir.

Sınır dışı edileceklerin gönüllü geri dönüş talepleri
MADDE 63 – (1) Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılardan ülkelerine veya

üçüncü bir ülkeye gönüllü geri dönüş talebi olanlar, seyahatlerine engel bir durumları yoksa
geri gönderme merkezlerine sevk edilmeden ve Kanunun 53 üncü maddesindeki süreye bağlı
kalınmadan doğrudan ülkelerine veya istedikleri üçüncü ülkeye gönderilebilirler.
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(2) Geri gönderme merkezinde iken gönüllü geri dönüş talebinde bulunan yabancılar il
müdürlüğünün koordinasyonunda genel kolluk tarafından sınır kapısına götürülür. Bunlar hak-
kındaki sınır dışı ve idari gözetim kararları, sınır kapısına intikal edildiğinde sonlandırılır ve
çıkış işlemleri “gönüllülük temelinde dönüş” veya “gönüllü terk” olarak kayıtlara geçirilir.

Geri kabul anlaşmaları uyarınca Türkiye’ye kabul edilen yabancıların sınır dışı
işlemleri

MADDE 64 – (1) Geri kabul anlaşmaları uyarınca Türkiye’ye kabul edilecek yabancı-
ların sınır dışı işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Uluslararası Koruma

BİRİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Koruma Başvurusu

Genel ilkeler
MADDE 65 – (1) Her yabancı veya vatansız kişi kendi adına uluslararası koruma baş-

vurusu yapabilir. Uluslararası koruma başvuruları, 68 inci madde saklı kalmak kaydıyla şahsın
yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla yapılamaz.

(2) Uluslararası koruma başvuruları, valiliklere bizzat yapılır. Ancak refakatsiz çocuklar
ile diğer başvuru sahiplerinin başvurularını bizzat yapamadığı durumlarda, başvuruları ilgili
birimler tarafından bulundukları yerlerde de alınabilir.

(3) Başvuru sırasında, başvuru sahibinden kendisini ifade edebileceği bir dilde uluslar-
arası koruma başvurusuna ilişkin beyanı alınır. Bu beyan, ülkeye geliş nedenleri ve özel ihtiyaç
durumu gibi hususları da içerir. Beyanının Türkçe tercümesinin yabancı tarafından sunulama-
dığı durumlarda idare, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile
uluslararası kuruluşların imkânlarından da yararlanabilir.

(4) Makul bir süre içinde valiliklere kendiliğinden uluslararası koruma başvurusunda
bulunanlar hakkında; yasa dışı giriş veya kalışlarının nedenlerini açıklamak kaydıyla, Türki-
ye’ye yasal giriş şartlarını ihlal etmek veya Türkiye’de yasal olarak bulunmamaktan dolayı ce-
zai işlem uygulanmaz. Ancak valilikler tarafından yapılan değerlendirmede yasa dışı giriş veya
kalışlarını geçerli nedenlere dayandıramayanlara cezai işlem uygulanır.

(5) Makul sürede başvuru yapılıp yapılmadığı ile yasa dışı giriş veya kalışla ilgili beyan
edilen nedenler, her başvuru sahibi için bulunduğu koşullar ve Türkiye’ye geliş nedenleri dik-
kate alınarak ayrı ayrı değerlendirilir.

(6) Başvuru sahibi hakkındaki bilgi ve belgelerin, gizliliğe riayet edilerek ilgilinin ki-
şisel dosyasında muhafaza edilmek üzere kopyaları alınır ve asılları başvuru sahibine teslim
edilir.

(7) Uluslararası koruma kapsamında işlem görenler, haklarında verilecek son karara
kadar Türkiye’de kalışlarına izin verilir.

(8) Uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri hakkında karar verilirken kişinin
uluslararası korumaya ilişkin beyan ettiği hususların yanı sıra, ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
uluslararası kuruluşlar ve diğer kaynaklardan edinilen bilgiler de dikkate alınır.

(9) Kamu sağlığını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilen başvuru sahipleri hakkında
valilikler tarafından gerekli tedbirler alınır.

(10) Uluslararası koruma kapsamında işlem görenlerin başvuru öncesi ve sonrasında
haklarında yapılan adli ve idari işlemlere ilişkin tüm bilgi ve belgeler ilgili kurumlardan talep
edilir.

Başvurunun alınması ve mülakatın bildirimine ilişkin ortak hususlar
MADDE 66 – (1) Başvuru sırasında, uluslararası koruma başvurusuna ilişkin bilgiler

il müdürlüğü tarafından alınır.
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(2) Başvuruda Türkiye’deki hak ve yükümlülükler ile belirlenebiliyorsa mülakat zamanı
ve yeri tebliğ edilir. Belirlenememesi halinde mülakat zamanı ve yeri başvuru sahibine daha
sonra da bildirilebilir.

(3) Uydu iller dışında yapılan başvurularda, Genel Müdürlük veya yetki verilmesi ha-
linde il müdürlüğü tarafından verilecek karara kadar, başvuru sahibinin ikametinin uygun gö-
rüleceği il konusunda ilgilinin müracaat ilinde belirli bir adreste bulunmasına izin verilir.

Diğer makamlara yapılan başvurular
MADDE 67 – (1) Uluslararası koruma başvuruları sınır kapısı ya da ülke içinde kolluk

birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmak istendiğinde bu birimler konuyu der-
hal il müdürlüğüne bildirir.

(2) Hürriyeti kısıtlanan kişilerin yapacağı uluslararası koruma başvuruları, derhal il mü-
dürlüğüne bildirilir. Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, diğer adli ve idari işlemlerin
ya da tedbir ve yaptırımların uygulanmasını engellemez.

(3) Uluslararası koruma işlemlerinin mahiyeti ve bu tür başvurular karşısında yerine
getirilecek görevler hakkında Genel Müdürlük veya il müdürlükleri, başta kolluk birimleri ol-
mak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amaçlı çalışmalar yapar.

Aile üyeleri adına yapılan başvurular
MADDE 68 – (1) Başvuru sahibi, aynı gerekçeye dayanan ve kendisiyle birlikte gelen

aile üyeleri adına da başvuru yapabilir. Bu durumda, ergin olmayan aile üyelerinden ayrıca
muvafakat aranmaz.

(2) Ergin aile üyeleri, kendi adlarına başvuru yapılmasına muvafakat vermeden önce;
a) Başvuru sahibinin hakları,
b) Uluslararası koruma başvuru usulleri,
c) Başvurusunun bireysel olarak da değerlendirilebileceği,
ç) Her halükarda başvuru sahibi olarak işlem göreceği,
d) İdare tarafından uygun görülen diğer konular,
hakkında bilgilendirilir.
(3) Muvafakat yoluyla ya da ergin olmadıkları için muvafakat gerekmeksizin adlarına

başvuru yapılan aile üyeleri de başvuru sahibi olarak kabul edilir. Bu kişilerin başvuruları, ad-
larına başvuru yapan kişiyle birlikte değerlendirilir. Başvurudan sonra ergin olan aile üyelerinin
ayrı değerlendirmeye ilişkin yazılı talepleri olmadığı sürece başvuruları, refakatinde olduğu
aile üyeleri ile birlikte değerlendirilir.

(4) Başvuru esnasında, aile üyelerinden herhangi birinin bağımsız değerlendirmeye ih-
tiyacı olduğuna idarece kanaat getirilirse başvurusu ayrı olarak alınır.

Kimlik tespiti
MADDE 69 – (1) Başvuru sahibi kimlik bilgilerini doğru olarak bildirmek ve varsa

kimliğini ispatlayacak belge ve seyahat dokümanlarını sunmakla yükümlüdür. Sunulan belge-
lerin sahte olabileceğinden şüphe duyulması halinde, bu belgelerin ilgili birimler tarafından
incelenmesi sağlanır.

(2) Başvuru sahibinin kişisel verileri, il müdürlüğü tarafından alınır, kurumsal yazılım
sistemine kaydedilir ve ilgili veri tabanlarında yer alan bilgilerle karşılaştırılır. Kişisel verile-
rinin alınmasına izin vermeyen başvuru sahiplerinin başvurusu geri çekilmiş kabul edilir.

(3) Başvuru sahibinin kimlik bilgilerine ilişkin belge sunamaması hâlinde, kimlik tes-
pitinde kişisel verilerinin karşılaştırılmasından ve yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler
kullanılır. Kimlik tespit araştırmaları sırasında dil analizi gibi yöntemlerden de faydalanılabilir.
Araştırmalar sonucunda, kimliği tespit edilemeyen başvuru sahibinin beyanı esas alınır.

(4) Kimlik tespiti amacıyla, başvuru sahibinin üzerinde ve eşyalarında mevzuata uygun
olarak kontroller yapılabilir.
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Kayıt sırasında dikkat edilecek hususlar
MADDE 70 – (1) Kayıt işlemlerinde gizlilik esastır. Bu amaçla gerekli tedbirler alınır.
(2) Kayıt, yeterli donanıma sahip ve kayıt işlemlerinin kesintiye uğramadan tamamlan-

masını sağlayacak ayrı bir yerde yapılır. Kayıt yerine, kayıt sırasında bulunması zorunlu olanlar
dışında kimse alınmaz.

(3) Kayıt personeli, başvuru sahibinin bilgi vermesine engelleyecek her tür tutum ve
davranıştan kaçınır.

(4) Uluslararası koruma başvuruları, en kısa sürede kurumsal yazılım sisteminde kayıt
altına alınır.

(5) Başvuru yapan kişi özel ihtiyaç sahibi ise, özel ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler kayde-
dilir.

(6) Kayıt sonunda, kurumsal yazılım sisteminin kayıt ekranındaki tüm bilgiler eksiksiz
olarak başvuru sahibine okunur, verdiği bilgilerin doğruluğu ile ilave olarak ekleyeceği bir hu-
sus olup olmadığı sorulur.

(7) Kayıt sırasında doldurulan elektronik kayıt formunun bir çıktısı alınarak, katılanlar
tarafından imzalanır ve bir örneği ilgiliye verilir.

Kayıt belgesi
MADDE 71 – (1) Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, başvuru sahibine il müdürlüğü

tarafından hiçbir harca tabi olmayan şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen, iptal edil-
mediği sürece geçerli olan Uluslararası Koruma Başvuru Kayıt Belgesi düzenlenir. Bu belge,
geçerli olduğu süre içinde başvuru sahibine ikamet izni almaksızın Türkiye’de bulunma hakkı
sağlar.

(2) Kayıt Belgesi, başvuru sahiplerinden Türkiye’ye düzenli yollarla gelenlerin vize
veya vize muafiyeti sürelerinin bitimine ya da düzensiz ve doğrudan gelenlerin ise yasa dışı
giriş tarihlerine bakılmaksızın uluslararası koruma başvuru tarihi itibariyle düzenlenir.

Başvuru sahibinin ikamet ilinin belirlenmesi
MADDE 72 – (1) Başvuru sahibinin ikamet edeceği il, Genel Müdürlük veya yetki ve-

rilmesi halinde il müdürlüğü tarafından belirlenir.
(2) Kalışına izin verilen ile belirlenen süre içinde gitmeyen başvuru sahibi hakkında

başvurunun geri çekilmiş sayılması kararı alınır.
Yapılması gereken ilk incelemeler
MADDE 73 – (1) Başvurunun, öncelikli olarak kabul edilemez başvuru olup olmadığı,

müteakiben de hızlandırılmış değerlendirmeye tabi tutulup tutulamayacağı hususları il müdür-
lüğü tarafından değerlendirilir.

Kabul edilemez başvuru
MADDE 74 – (1) Uluslararası koruma başvurusunun kabul edilemez başvuru olduğuna

karar verilmeden önce başvuru sahibiyle mülakat yapılır.
(2) Mülakat sonunda yapılan değerlendirme üzerine başvurunun kabul edilemez oldu-

ğuna valilikler tarafından karar verilir.
(3) Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin, başvurunun de-

ğerlendirilmesinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkması halinde de kabul edilemez başvuru
kararı alınır.

(4) Başvuru sahibinin kayıt, mülakat ve ilgili diğer evrakları incelenerek yapılan de-
ğerlendirme sonucunda kabul edilemez başvuru kararı Genel Müdürlük tarafından da alınabilir.

(5) Başvurunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar, başvuru sahibine tebliğ edilir.
İlk iltica ülkesi
MADDE 75 – (1) Aşağıdaki hallerde başvuru sahibi, ilk iltica ülkesinden gelmiş kabul

edilir:
a) Başka bir ülkede daha önceden mülteci olarak tanınması ve kendisine halen bu ko-

rumadan yararlanma imkânı olduğu.

17 Mart 2016 – Sayı : 29656                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 239



b) Mülteci olarak tanınmamakla birlikte, üçüncü ülkenin geri göndermeme ilkesini de
içeren yeterli ve etkili nitelikteki korumasından halen yararlanıyor olması.

(2) Bir ülkenin, başvuru sahibi için ilk iltica ülkesi olup olmadığı her başvuru sahibi
için ayrı değerlendirilmesi esastır.

(3) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesinden geldiği kabul edildiği takdirde, başvuru kabul
edilemez olarak değerlendirilir ve ilk iltica ülkesine gönderilmesi için işlemler başlatılır. İlk
iltica ülkesine gönderilememeleri halinde, uluslararası koruma başvurularına ilişkin işlemleri
devam eder.

Başvuru sahibinin üçüncü ülkede yeterli ve etkili nitelikte korumadan hâlen fay-
dalanıp faydalanmadığının değerlendirilmesi

MADDE 76 – (1) Aşağıdaki hallerden birinin olması halinde, başvuru sahibinin üçüncü
ülkede yeterli ve etkili nitelikte korumadan hâlen faydalandığı kabul edilir:

a) Başvuru sahibinin üçüncü ülkede haklı sebeplere dayanan zulüm korkusunun veya
ciddi zarar görme riskinin bulunmaması.

b) Başvuru sahibinin bu ülkeden, etkili ve yeterli korumadan faydalanamayacağı başka
bir ülkeye gönderilme riskinin olmaması.

c) Üçüncü ülkenin Sözleşmeye taraf olması veya aynı zamanda ülke uygulamalarının
Sözleşme hükümleriyle uyumlu olması.

ç) Üçüncü ülkenin sağladığı etkili ve yeterli nitelikteki korumanın şahısla ilgili kalıcı
çözüm bulunana kadar devam edecek olması.

Güvenli üçüncü ülke
MADDE 77 – (1) Bir ülkenin başvuru sahibi için güvenli üçüncü ülke olarak nitelen-

dirilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıması.
b) Kanunun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen, kişi ile ülke arasında bağ-

lantının olması.
(2) Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen makul bağlantının varlığının değerlendi-

rilmesi için aşağıdaki durumlardan birinin mevcut olması şartı aranır:
a) Başvuru sahibinin güvenli üçüncü ülkede yerleşik aile üyelerinin bulunması.
b) Başvuru sahibinin daha önce çalışma, öğrenim, yerleşme gibi amaçlarla güvenli

üçüncü ülkede uzun süreli bulunmuş olması.
c) Başvuru sahibinin güvenli üçüncü ülkenin dilini temel düzeyde biliyor olması gibi

bu ülke ile sağlam kültürel bağlarının bulunması.
ç) Başvuru sahibinin güvenli üçüncü ülkeye, sadece transit amaçlı değil, kalmak ama-

cıyla giriş yapmış olması.
(3) Bir ülkenin, başvuru sahibi için güvenli üçüncü ülke olup olmadığı her başvuru sa-

hibi için ayrı değerlendirilir.
(4) Başvuru sahibinin güvenli üçüncü ülkeden geldiği kabul edildiği takdirde, başvuru

kabul edilemez olarak değerlendirilir ve güvenli üçüncü ülkeye gönderilmesi için işlemler baş-
latılır. Güvenli üçüncü ülkeye gönderilememeleri halinde, uluslararası koruma başvurularına
ilişkin işlemlere devam edilir.

Uluslararası korumanın haricinde tutulma
MADDE 78 – (1) Başvuru sahibi Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında be-

lirtilen hallerde uluslararası korumanın haricinde tutulur.
Başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması
MADDE 79 – (1) Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanların baş-

vuruları, valilik tarafından geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur ve kurumsal
yazılım sistemine kaydedilir.

(2) Başvurusunun geri çekilmiş sayıldığına ilişkin karar yabancıya tebliğ edilir.
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(3) Başvurusunu geri çektiğini yazılı olarak beyan eden başvuru sahiplerinden, gönüllü
olarak geri dönüş yapmak isteyenler hakkında son karar beklenmez.

(4) Başvurusu geri çekilmiş kabul edilenlerden Kanunun 77 nci maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendi kapsamında olanlar Türkiye’yi terk etmeleri için kendilerine tanınan sürenin
sonunda Türkiye’den çıkmadıklarının tespit edilmesi halinde, Kanunun 77 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamında olanlar ise başvurunun geri çekilmiş
kabul edilmesine ilişkin haklarında verilen olumsuz son kararın ardından Kanunun diğer hü-
kümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar sınır dışı edilirler. Ancak başvurusu
geri çekilmiş sayılanlardan bu karar tebliğ edilemeyenler hakkında sınır dışı kararı alınmaz.

(5) Başvurusunu geri çektikten veya başvurusunun geri çekilmiş sayılmasından sonra
yeniden yapılacak uluslararası koruma başvuruları hızlandırılmış değerlendirmeye alınır.

(6) Genel Müdürlük uluslararası koruma başvuruları geri çekilmiş sayılanlar veya ulus-
lararası koruma talebi reddedilenler hakkında, ülkeye giriş yasağı uygulayabilir veya bu yet-
kisini valiliklere devredebilir.

Hızlandırılmış değerlendirme
MADDE 80 – (1) Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hallerde,

uluslararası koruma başvuruları hızlandırılmış olarak değerlendirilir.
(2) Hızlandırılmış değerlendirme, başvurunun uluslararası koruma hükümleri kapsa-

mında ayrıntılı şekilde incelenmesine engel oluşturmaz.
(3) Değerlendirmenin, Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen süre-

den uzun süreceği anlaşılanlar, hızlandırılmış değerlendirmeden çıkarılabilir.
(4) Uluslararası koruma başvurularının, başvuru yerine ve şekline bakılmaksızın hız-

landırılmış değerlendirme çerçevesinde yürütülmesine il müdürlüğü tarafından karar verilir.
(5) Değerlendirmenin herhangi bir aşamasında, uluslararası koruma başvurusu Genel

Müdürlük veya il müdürlüğü tarafından hızlandırılmış değerlendirme kapsamına alınabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Mülakat

Genel ilkeler
MADDE 81 – (1) Mülakat, kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde, başvurusu hız-

landırılmış olarak değerlendirilen başvuru sahibiyle mülakat ise, başvuru tarihinden itibaren
en geç üç gün içinde yapılır. 

(2) Mülakat, mülakat teknikleri, mülteci hukuku, insan hakları hukuku ve menşe ülke
bilgisi gibi alanlarda eğitim almış personel tarafından gerçekleştirilir.

(3) Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bildirilen üç mülakat tarihinin her birinde
hazır olmayan başvuru sahibinin başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdu-
rulur.

(4) Engellilik durumu veya diğer mücbir sebeplere bağlı olarak, mülakat yabancının
bulunduğu yerde de yapılabilir.

(5) Mülakat işlemlerinde kullanılacak mülakat formu ile mülakat raporunun şekli ve
içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Mülakata katılabilecek kişiler
MADDE 82 – (1) Mülakat bireysel olarak yapılır. Ancak, aşağıda sayılan kişiler ge-

rektiğinde mülakata katılabilirler:
a) Kişinin muvafakati alınarak aile üyeleri.
b) Başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine gözlemci olarak avukatı.
c) Tercüman.
ç) İmkânlar dâhilinde idare tarafından belirlenen psikolog, pedagog, çocuk gelişimci

veya sosyal çalışmacı ya da ilgili diğer uzmanlık alanlarından görevliler.
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d) Çocukların mülakatında ebeveyni veya yasal temsilcisi.
(2) Gerekli görülen durumlarda ergin olanlar için muvafakat alınarak, ergin olmayanlar

için muvafakat gerekmeksizin adına başvuruyu yapan aile üyeleriyle bireysel mülakat yapıla-
bilir.

Mülakata hazırlık
MADDE 83 – (1) Mülakat görevlisi, başvuru sahibinin kayıt sırasındaki beyanlarının

doğruluğunun tespit edilmesi amacıyla, mülakat öncesinde başvurudaki iddiaları, menşe ülke
bilgisi ile ihtiyaç duyulacak diğer konulardaki hususları araştırır ve yeterli bilgiyi toplar.

(2) Görevli, mülakat formunda yer alan soruların dışına çıkarak iddiaların açıklığa ka-
vuşturulmasını sağlayacak ek sorular hazırlayabilir.

(3) Mülakat öncesinde görevli, mülakatta yer alacak tercüman ve diğer görevlileri mü-
lakatın kapsamı ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirir.

Mülakat odası
MADDE 84 – (1) Mülakat, gerekli teknik donanıma sahip ve mülakatın kesintiye uğ-

ramadan alınmasını sağlayacak mülakat odasında yapılır.
(2) Mülakat odasında başvuru sahibinin kendisini en iyi şekilde ifade etmesine imkân

sağlamak amacıyla mülakatın mahremiyeti ve güvenliğine ilişkin her türlü tedbir alınır.
Mülakat öncesinde dikkat edilecek hususlar
MADDE 85 – (1) Mülakat görevlisi, mülakat öncesinde aşağıdaki konularda başvuru

sahibini bilgilendirir:
a) Kendisinin ve mülakata katılan diğer görevlilerin rolü.
b) Başvurusuyla ilgili işlem süreci.
c) Mülakatın amacı.
ç) İddia ve talebine ilişkin hususlarda doğru bilgileri vermesinin önemi.
d) Varsa belgelerini sunma zorunluluğu.
e) Mülakatın sesli ve/veya görsel olarak kayıt altına alınabileceği.
f) Verdiği beyanı ile her tür bilgi ve belgesinin gizli tutulacağı, bu bilgilerin menşe ülke

makamları, kendi aile üyeleri ve üçüncü kişilerle rızası olmadan paylaşılmayacağı.
g) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek diğer konuları.
(2) Başvuru sahibinin özel durumları ve menşe ya da önceki ikamet ülkesi ile ülke kül-

türü dikkate alınarak kendisiyle iletişim kurulur ve başvuru sahibinin bilgi vermesine engel
teşkil edecek davranış ve tutumlardan kaçınılır.

(3) Özel ihtiyaç sahipleriyle yapılacak mülakatlarda, kişilerin özel durumları göz önün-
de bulundurulur.

(4) Mülakatın sesli veya görsel olarak kayıt altına alınması halinde bu duruma ilişkin
mülakat sonunda tutanak düzenlenerek bir nüshası mülakatı yapılan kişiye verilir.

Mülakat
MADDE 86 – (1) Uluslararası koruma başvuru sahibiyle, talebine ilişkin etkin ve adil

karar verebilmek amacıyla, menşe ülke bilgisi gözetilerek, kayıt sırasındaki iddiaları, bu id-
diaların inandırıcılığının tespiti ve ihtiyaç duyulacak diğer konular hakkında araştırma yapılarak
mülakat gerçekleştirilir.

(2) Mülakat sırasında başvuru sahibi ile mülakat görevlisi veya tercümanın herhangi
bir sebeple iletişim kuramaması halinde, bu durum tutanakla tespit edilerek mülakat başka bir
tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenir. Yapılması planlanan mülakat öncesinde, ilk mülakatta
iletişim kurulamamasına neden olan hususların giderilmesi için gerekli tedbirler alınır.

(3) Mülakat sonunda mülakat formu başvuru sahibine okunur ve yapacağı düzeltme,
açıklama ve sunacağı ek bilgiler mülakat formuna kaydedilir.

(4) Mülakat formu, mülakatta hazır bulunanlarca imzalanır.
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Mülakatın gerçekleştirilememesi
MADDE 87 – (1) İlk mülakatın idareden veya başvuru sahibinden kaynaklanan ne-

denlerle gerçekleştirilememesi halinde, yeni bir mülakat tarihi belirlenir. Belirlenen tarihte mü-
lakat yapılır.

(2) Mülakat tarihleri arasında en az on gün bulunur.
Ek mülakat yapılması 
MADDE 88 – (1) İhtiyaç duyulduğunda başvuru sahibiyle birden çok mülakat yapıla-

bilir. İlk mülakat için geçerli olan kurallar ek mülakatlar için de geçerlidir.
(2) Yapılmış olan ilk mülakat tarihi ile ek mülakat tarihi arasında süre sınırlaması bu-

lunmaz.
Mülakat raporu
MADDE 89 – (1) Mülakatın tamamlanmasının ardından mülakat raporu hazırlanır.
(2) Mülakat görevlisi, kanaat ve değerlendirmelerini mülakat raporunda belirtir.
(3) Ek mülakat yapılması durumunda varsa daha önceki mülakatın raporu güncellenir.

Daha önce yapılan mülakatın raporu hazırlanmamış ise yeni bir mülakat raporu hazırlanır.
Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi
MADDE 90 – (1) Kanunun 72 nci ve 79 uncu maddeleri kapsamında olanlar ile bun-

ların aile üyeleri hariç, mülakatı tamamlanan başvuru sahiplerine ve varsa birlikte geldiği aile
üyelerine Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde il müdürlüğü tarafından, yabancı kimlik
numarasını içeren, hiçbir harca tabi olmayan, şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen ve
iptal edilmediği sürece geçerli olan Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi dü-
zenlenir.

(2) Bu belge, geçerli olduğu süre içinde başvuru sahibine ikamet izni almaksızın
Türkiye’de bulunma hakkı sağlar.

İkamet ili dışına çıkış izin talebi ve ikamet ilini terk
MADDE 91 – (1) Başvuru sahiplerine ihtiyaç duymaları halinde il müdürlüğü tarafın-

dan otuz güne kadar il dışına çıkış izni verilebilir. İzin belgesinin şekil ve içeriği Genel Mü-
dürlük tarafından belirlenir. İl dışına çıkış izinlerinin amacı dışında kullanılmaması için gerekli
tedbirler alınır.

(2) İzin süresinin uzatılması ihtiyacının ortaya çıkması halinde başvuru sahibi, bulun-
duğu il müdürlüğüne müracaat edebilir. Bu talep ikamet iliyle birlikte değerlendirilir. Talebin
kabul edilmesi halinde izin belgesi üzerine şerh düşülerek izin süresi bir defaya mahsus otuz
güne kadar uzatılabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında verilen toplam altmış günlük iznin bitiminden
sonraki izin talepleri, bulunduğu il müdürlüğü görüşüyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir
ve Genel Müdürlüğün kararına göre işlem yapılır.

(4) Verilen izin sonunda ikamet iline dönmediği veya ikamet ilini izinsiz olarak terk et-
tiği anlaşılan başvuru sahipleri hakkında kurumsal yazılım sistemine veri girişi yapılarak ülke
genelinde bulunması amacıyla gerekli işlemler başlatılır ve başvurunun geri çekilmiş sayılma-
sına ilişkin işlem tesis edilir.

(5) Haklarında arama kaydı bulunan yabancıların başka bir ilde olduğunun tespiti du-
rumunda ikamet ili ile görüşülerek varsa hakkında alınmış kararlar tebliğ edilir. Yabancı kendi
imkânları ile veya gerekli görülmesi halinde görevli kolluk refakatinde ikamet iline sevk
edilir.

(6) İkamet edecekleri illere gitmeyen veya gittikten sonra bu illerden valilikler tarafın-
dan belirlenen kurallara aykırı şekilde ayrılanlar hakkında, eğitim ve temel sağlık hakları hariç
diğer haklardan faydalanmaları bakımından sınırlama getirilebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Korumayla İlgili Kararlar ve İdari Gözetim

Genel ilkeler
MADDE 92 – (1) Uluslararası koruma başvuruları hakkında, başvurunun kayıt altına

alındığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde va-
lilik tarafından karar verilir. Kararın bu süre içinde verilememesi hâlinde başvuru sahibi bilgi-
lendirilir.

(2) Karar alınmadan önce başvuru sahibine ilişkin kayıt ve mülakat formları ile mülakat
raporu, menşe ülke bilgisi ve başvuru sahibiyle ilgili tüm bilgi ve belgeler gözden geçirilerek
detaylı araştırma ve inceleme yapılır. İhtiyaç halinde, kişiyle ek mülakat yapılarak ek bilgi veya
belge talep edilebilir.

(3) Kararlar bireysel olarak verilir. Uluslararası korumadan hariçte tutulma kararları
saklı kalmak kaydıyla, aile adına yapılan başvuru bütün olarak değerlendirilir ve verilen karar
tüm aile üyelerini kapsar.

(4) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden kamu düzeni ve
kamu güvenliği için tehlike oluşturanlar hakkında da sınır dışı etme kararı alınabilir.

(5) Uluslararası koruma kapsamında alınan kararlar, itiraz usulleri ve süreleri de belir-
tilmek üzere yabancıya veya yasal temsilcisi ya da avukatına tebliğ edilir.

Uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi
MADDE 93 – (1) Uluslararası koruma statüsü verilenlere Genel Müdürlük veya yetki

verilmesi halinde il müdürlüğü tarafından yabancı kimlik numarasını içeren, hiçbir harca tabi
olmayan, şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen ve iptal edilmediği sürece geçerli olan
Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. 

(2) Bu belge, geçerli olduğu süre içinde statü sahibine ikamet izni almaksızın Türkiye’de
bulunma hakkı sağlar.

(3) 90 ıncı maddede belirtilen uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi ile bu
maddede belirtilen uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi, yabancı kimlik numarasını
içeren, hiçbir harca tabi olmayan şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenen tek bir
kimlik belgesi şeklinde de düzenlenebilir. Bu kimlik belgesi Genel Müdürlük veya yetki veril-
mesi halinde il müdürlüğü tarafından tanzim edilebilir.

Üçüncü ülkeye yerleştirme ve ülkemizden çıkış izni
MADDE 94 – (1) Uluslararası koruma kapsamında işlem gören yabancıların üçüncü

ülkeye yerleştirme işlemleri Genel Müdürlük koordinesinde yürütülür. Üçüncü ülkeye yerleş-
tirme işlemlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuru-
luşlarıyla da işbirliği yapılabilir.

(2) Üçüncü ülkeye çıkış izni Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde valilikler
tarafından verilir.

İdari itiraz ve yargı süreci
MADDE 95 – (1) İdarenin tesis etmiş olduğu uluslararası koruma işlemlerine karşı

idari itiraz veya yargı yoluna başvurulduğunda, süreç sonuçlanıncaya kadar başvuru sahiple-
rinin Türkiye’de kalışlarına izin verilir. İtirazda bulunulması ya da yargı yoluna başvurulması
ikamet ve bildirim yükümlülüğü getirilmesine engel teşkil etmez.

(2) Kanunun 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna baş-
vurulduğunda insani ikamet izni verilebilir.

Başvuru sahiplerinin idari gözetimi
MADDE 96 – (1) Başvuru sahiplerinin idari gözetim altına alınmaları istisnai bir iş-

lemdir. Valilik idari gözetim yerine başka usuller belirleyebilir. Bu tedbirler yeterli olmadığı
takdirde Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda başvuru sahipleri
idari gözetim altına alınabilir.

Sayfa : 244                             RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2016 – Sayı : 29656



(2) İdari gözetimin gerekip gerekmediği bireysel olarak değerlendirilir.
(3) İdari gözetim altına alınma gerekçelerini ve gözetimin süresini içerecek şekilde idari

gözetim altına alınan kişiye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Kararın sonucu
ve itiraz usulleri hakkında bilgilendirilir.

(4) İdari gözetim kararı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara uygun
olarak Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen valilikler tarafından alınır. İdari gözetim
kararı aynı usulde veya Sulh ceza hâkiminin kararı üzerine sonlandırılır. İdari gözetimin son-
landırılmasına yönelik mahkeme kararı Genel Müdürlüğe derhal bildirilir. 

(5) İdari gözetim kararı sonlandırılan başvuru sahibi hakkında ikamet zorunluluğu ve
bildirim yükümlülüğünün yanı sıra başka yükümlülüklerin de yerine getirilmesi istenebilir.

(6) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetime
karşı idari gözetim kararının alındığı yer veya yabancının idari gözetim altında tutulduğu yer
sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye veril-
mesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi
beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan
kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği
iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

(7) Sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde idari gözetim altında olan ya-
bancının uluslararası korumaya başvurması halinde Kanunun 68 inci maddesine göre yeni bir
idari gözetim kararı alınmaksızın Kanunun 57 nci maddesine göre hakkında alınan idari göze-
tim kararının süresi içerisinde uluslararası koruma işlemleri Genel Müdürlük tarafından aksine
bir karar verilmediği sürece yürütülmeye devam edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali

Statünün sona ermesi
MADDE 97 – (1) Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hallerin

oluşması halinde uluslararası koruma statüsü sona erer. Yabancı veya avukatı ya da yasal tem-
silcisi bu karara ilişkin bilgilendirilir ve makul süre içinde sözlü veya yazılı olarak bilgi ve bel-
gelerini sunabilmesine imkân tanınır.

(2) Kanunun 85 inci maddesi çerçevesinde alınacak uluslararası koruma statüsünün so-
na erme kararı, Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde valilikler tarafından alınır ve ya-
bancıya veya avukatına ya da yasal temsilcisine tebliğ edilir.

(3) Statünün sona erme kararı bireysel olarak alınır. Ancak, aynı gerekçeye bağlı olarak
statü tanınan aile üyelerinin bu statüleri aynı kararla sona erdirilir.

Statünün iptali
MADDE 98 – (1) Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hallerde

uluslararası koruma statüsü iptal edilir. Yabancı veya avukatı ya da yasal temsilcisi bu karara
ilişkin bilgilendirilir ve makul süre içinde sözlü veya yazılı olarak bilgi ve belgelerini sunabil-
mesine imkân tanınır.

(2) Birinci fıkradaki bilgilendirmenin kayıtlarda yer alan iletişim veya adres bilgilerine
göre yapılamaması durumunda, kişinin gıyabında da iptal kararı alınabilir.

(3) Kanunun 86 ncı maddesi çerçevesinde alınacak uluslararası koruma statüsünün iptali
kararı, Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde valilikler tarafından alınır ve yabancıya
veya avukatına ya da yasal temsilcisine tebliğ edilir.

(4) İptal kararları bireysel olarak alınır. Ancak aynı gerekçeye bağlı olarak statü tanınan
aile üyelerinin bu statüleri, aynı kararla iptal edilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İdari İtiraz ve Yargı Yolu

Uluslararası koruma değerlendirme komisyonuna itiraz
MADDE 99 – (1) İdari gözetim, kabul edilemez başvuru ve hızlandırılmış değerlen-

dirme kararları hariç, uluslararası koruma başvurusuyla ilgili idari kararlara karşı, kararın teb-
liğinden itibaren on gün içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz edi-
lebilir.

(2) İtirazlar, sunulacak bilgi ve belgelerle birlikte il müdürlüğü tarafından Komisyona
iletilir.

Komisyonun kararları ve niteliği
MADDE 100 – (1) Komisyon itirazları değerlendirirken aşağıdaki hususları da gözetir:
a) İdarenin vermiş olduğu kararı usul ve esas yönünden inceler.
b) Genel Müdürlükten, Genel Müdürlük temsilcisinden veya il müdürlüğünden bilgi

talep edebilir.
c) İtiraz sahibiyle veya yasal temsilcisiyle ya da avukatıyla doğrudan veya il müdürlüğü

aracılığıyla görüşebilir.
(2) Komisyon değerlendirmesinin sonunda iki şekilde karar alır:
a) Başvuru sahibinin, itirazını reddedebilir.
b) İdareden, vermiş olduğu kararı usul veya esas yönünden gözden geçirmesini talep

edebilir.
(3) Komisyon, kararını itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün

içinde verir. Bu süre en fazla beş gün daha uzatılabilir.
(4) Komisyonun kararı yabancıya veya avukatına ya da yasal temsilcisine tebliğ edilir.
(5) Komisyonun, idarenin kararının usul veya esas yönünden gözden geçirmesini talep

etmesi üzerine yapılacak yeni inceleme, başvuruyu ilk aşamada gözden geçiren görevliden
farklı biri tarafından gerçekleştirilir.

İdare mahkemesine başvuru
MADDE 101 – (1) Kabul edilemez başvuru ile hızlandırılmış değerlendirme kararlarına

karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde başvuru sahibi veya avukatı ya da yasal
temsilcisi yetkili idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün
içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.

(2) İdari gözetim, kabul edilemez başvuru ve hızlandırılmış değerlendirme kararları dı-
şında alınan idari kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde idare mahkemesine
başvurulabilir.

(3) Uluslararası koruma değerlendirme komisyonuna itiraz edilmesi, ilgili kişinin yetkili
idare mahkemesine başvurma hakkını engellemez ve dava açma süresini durdurmaz. Ancak
Komisyona itiraz eden kişinin aynı zamanda yetkili idare mahkemesine de başvurduğu anlaşı-
lırsa, komisyon yapılan başvuru hakkındaki incelemeyi durdurur.

ALTINCI BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler

Bilgilendirme ve tercümanlık
MADDE 102 – (1) Başvuru ve statü sahipleri, hak ve yükümlülükler, yükümlülüklere

uymama ya da yetkililerle işbirliğinde bulunmamanın yaptırımları ve itiraz usullerine ilişkin
konularda bilgilendirilir. Bilgilendirmenin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı Genel
Müdürlük tarafından belirlenir.

(2) Başvuru, kayıt ve mülakat ile idare tarafından gerekli görülecek diğer süreçlerde,
tercüman olmaksızın istenilen düzeyde iletişim kurulamayacağının anlaşılması durumunda ter-
cümanlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanır.
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(3) Başvuru sahibinin, talebini destekleyici Türkçe olmayan yazılı belgeler sunması ha-
linde, bu belgelerin yetkili kişiler tarafından tercüme edilmiş kopyaları istenir. Başvuru sahibi
tarafından bu belgelerin tercümelerinin temin edilememesi durumunda idare, sivil toplum ku-
ruluşları ile işbirliği dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların imkânlarından
yararlanabilir.

(4) Uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında, başvuru sahibine vatandaşı olduğu
ülkenin dilinde veya anlayabileceği başka dilde bildirimde bulunulması esastır.

(5) Uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında verilen tercümanlık hizmetleri,
Genel Müdürlük veya il müdürlüğü tarafından, kendi personeli eliyle veya hizmet alımıyla
sağlanabilir.

(6) Tercümanlık hizmetleriyle ilgili olarak idare, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

Adli yardım ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme
MADDE 103 – (1) Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, Kanu-

nun 81 inci maddesinde düzenlenen hak ve hizmetlere erişim ve bunlardan faydalanmalarına
ilişkin hususlarda yazılı olarak bilgilendirilir.

Seyahat belgeleri
MADDE 104 – (1) Sözleşme kapsamındaki mültecilere verilmek üzere düzenlenecek

seyahat belgesinin şekli, süresi ve içeriği Sözleşmeye uygun olarak Bakanlık tarafından belir-
lenir ve Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde valilik tarafından düzenlenir.

(2) Şartlı mülteciler ile ikincil koruma statü sahiplerinin seyahat belgesiyle ilgili talep-
leri, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilir.

Eğitim ve öğretim
MADDE 105 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ve aile

üyeleri, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki eğitim hizmetlerinden statülerini gösteren
belgelerini ibraz ederek yararlanabilir.

(2) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri ile diğer hususlar Milli Eğitim
Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

(3) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinden, yabancı öğrencilerle
ilgili genel hükümler çerçevesinde Türkiye’de ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora
öğrenimi hakkı elde edenler, ayrıca öğrenci ikamet iznine gerek olmaksızın, statülerini gösteren
belgeleriyle öğrenim görebilir.

Sosyal yardım ve hizmetlere erişim
MADDE 106 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden,

kimlerin ihtiyaç sahibi olduğunun tespiti ile bu kişilerin sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri
aşağıdaki kriterlere göre valilikler tarafından belirlenir:

a) Barınma olanağı.
b) Düzenli gelir durumu.
c) Bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sayısı.
ç) Türkiye’deki veya ülkesindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığı.
d) Türkiye’deki veya ülkesindeki yakınlarından yardım alıp almadığı.
e) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer vakıf, dernek ve özel kuruluşlardan yardım alıp

almadığı.
f) Sağlık sigortasının bulunup bulunmadığı.
g) Herhangi bir engelinin veya hastalığının olup olmadığı.
ğ) İdare tarafından belirlenecek diğer hususlar.
(2) İhtiyaç sahibi olanlara verilebilecek sosyal yardım ve hizmet desteği, Bakanlık ile

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre sağlanır.
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Sağlık
MADDE 107 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden,

herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar, Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

(2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin birinci fıkra kap-
samında olup olmadığı 106 ncı maddenin birinci fıkrasındaki usule göre valilikler tarafından
belirlenir.

(3) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinin genel sağlık sigorta-
larının başlatılması, sona erdirilmesi veya iptaline ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Ku-
rumuyla işbirliği içinde Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Çalışma
MADDE 108 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, Ka-

nunun 89 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Türkiye’de çalışabilirler.
(2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin iş piyasasına eri-

şimleri Bakanlığın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre sağlanır.

Harçlık
MADDE 109 – (1) Kanunun 89 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre, valilikler ta-

rafından verilecek harçlık ile ilgili olarak, kişilerin muhtaçlık durumu, 106 ncı maddenin birinci
fıkrasındaki usule göre valilikler tarafından belirlenir.

(2) İhtiyaç sahibi olanlara verilecek harçlık, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak
Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde valiliklerce verilebilir.

Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahiplerinin ikameti ve bildirim
yükümlülüğü

MADDE 110 – (1) Genel Müdürlük, kamu düzeni veya kamu güvenliği, kişinin talebi,
özel durumu, sağlık ve eğitim durumu ile akrabalık ilişkileri, kültürü, kişisel koşulları, illerin
kapasitesi gibi konuları göz önünde bulundurarak, başvuru sahiplerinin barındırılacağı yerler
ile ikamet edecekleri illeri, başvuru veya kayıt işlemleri sırasında belirleyebilir, gerekli hallerde
değişiklik yapabilir.

(2) Şartlı mülteciler ile ikincil koruma statüsü sahiplerinin, ikamet edecekleri iller Genel
Müdürlük tarafından belirlenebilir veya Genel Müdürlükçe belirlenecek iller arasından kendi-
leri seçebilir. Genel Müdürlük tarafından zorunlu ikamet ilinin belirlenmediği durumlarda tercih
edilen illerde ikamet edilebilir.

(3) Başvuru sahibi ile mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri, adres
kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini ve adres değişikliğini en geç yirmi iş günü
içinde il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

(4) Başvuru sahibi, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahiplerine kamu düzeni ve
kamu güvenliği nedeniyle belirli bir ilde ikamet etmenin yanı sıra, belirlenen süre ve usullerle
bildirimde bulunma yükümlülüğü de getirilebilir.

(5) Başvuru sahipleri akrabalık, sağlık veya diğer nedenlerle ikamet ili değişikliği ta-
lebinde bulunabilirler ve bu talepler Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde il müdürlüğü
tarafından değerlendirilir.

(6) Bu madde hükümleri mülteci statüsü verilenlere de uygulanabilir.
Diğer yükümlülükler
MADDE 111 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahipleri, Kanunun

90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler ile Genel Müdürlük veya il müdürlüğü tara-
fından kendisine tebliğ edilen ilave hususlara uymakla yükümlüdürler.
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(2) Kanunun üçüncü kısmında belirtilen yardım ve hizmetleri, Kanunun 90 ıncı mad-
desinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtildiği şekilde haksız yere elde edenler, sağlanan
yardım ve hizmet bedelinin tamamını veya ödeyebileceği miktarını geri ödemekle yükümlü-
dürler.

(3) Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine ge-
tirmeyenler için eğitim ve temel sağlık haklarından yararlandırmada herhangi bir sınırlamaya
gidilmez. Diğer hakları sınırlandırılmadan önce yükümlülüklerine ilişkin il müdürlüğü tara-
fından gerekli bildirim yapılır. Söz konusu yükümlülüklerin ihlaline devam edildiği takdirde
Genel Müdürlük veya belirlenecek usul ve esaslara göre valilikler tarafından eğitim ve temel
sağlık hakları hariç başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinin haklarıyla
ilgili sınırlama kararı alınır.

(4) Başvuru sahiplerinin başvurularıyla veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinin
statüleriyle ilgili olarak Genel Müdürlük veya valilik tarafından olumsuz karar verilenlere, eği-
tim ve temel sağlık hakları hariç diğer haklardan faydalanmaları bakımından sınırlama getiri-
lebilir.

(5) Sınırlamaya ilişkin değerlendirme bireysel yapılır ve karar ilgiliye tebliğ edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Korumayla İlgili Diğer Hükümler

Uluslararası koruma süreçlerinde iş birliği
MADDE 112 – (1) Bakanlık, Kanunun 92 nci maddesi kapsamında uluslararası kuru-

luşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve protokol yapabilir.
Özel ihtiyaç sahipleri
MADDE 113 – (1) Başvuru sahiplerinin; refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, bera-

berinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psi-
kolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişi olup olmadığı öncelikle tespit edilir.

(2) Uluslararası koruma işlemlerinin herhangi bir aşamasında özel ihtiyaç sahibi olduğu
anlaşılanlara, tüm iş ve işlemlerinde öncelik tanınır, gerekli her türlü kolaylık gösterilir ve du-
rumları kayıt altına alınır.

(3) Uluslararası koruma kapsamında işlemleri yürütülenlerden işkence, cinsel saldırı
ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış olduğu değerlendiri-
lenlerin tedavileri için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası
kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir.

Uluslararası koruma kapsamında olan insan ticareti mağdurları
MADDE 114 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinden,

insan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulanlar hakkında,
aynı zamanda insan ticareti mağdurlarına ilişkin mevzuat hükümleri de uygulanır.

Menşe ülke bilgisi
MADDE 115 – (1) Uluslararası koruma başvurularının değerlendirme sürecinde baş-

vuru sahibinin iddialarının doğruluğunu tespit edebilmek amacıyla menşe, ikamet ve transit
ülkelerle ilgili birden fazla kaynaktan bilgi toplanır.

(2) Genel Müdürlük menşe ülke bilgilerinin toplanması ve güncellenmesi amacıyla
kaynak ülke rapor edinme sistemi kurabilir ve bu bilgileri ilgili kurum ve kuruluşların kullanı-
mına açabilir.

(3) Kaynak ülke rapor edinme sisteminin kurulması ve işletimi Genel Müdürlük tara-
fından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
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(4) Genel Müdürlük, menşe ülke bilgilerinin toplanması için ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile yurt içi veya yurtdı-
şından bilgi sağlayabilecek diğer kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

(5) Genel Müdürlük, menşe ülke bilgilerinin toplanması amacıyla ilgili ülkelerde per-
sonel görevlendirebilir.

(6) Genel Müdürlük, menşe ülke bilgilerinin güncellenmesi amacıyla gerekli tedbirleri
alır.

Gizlilik ilkesi
MADDE 116 – (1) Başvuru sahibinin ve uluslararası koruma statüsü sahibinin tüm

bilgi ve belgelerinde gizlilik esastır. Gizlilik derecesi, yapılacak işlemlerin içeriğine bağlı olarak
ilgili mevzuat kapsamında belirlenir.

(2) Bilgi ve belgeler Genel Müdürlük veya il müdürlüğü tarafından özel olarak belir-
lenmiş arşiv alanlarında muhafaza edilir ve yetkili kılınmış personelce işleme alınır.

(3) Uluslararası koruma başvurusunun değerlendirilme sürecinde başvuru sahibinin
veya uluslararası koruma statüsü sahibinin bilgileri, menşe ülkesinin hiçbir kurumuyla payla-
şılmaz.

(4) Uluslararası koruma başvuruları reddedilen ve menşe ülkelerine geri dönüş işlemleri
başlatılanlar hakkında menşe ülke yetkilileriyle kurulabilecek her türlü iletişimde, başvuru sa-
hibinin kendisini, bakmakla yükümlü olduğu kişileri ve halen menşe ülkede yaşamakta olan
aile üyelerini tehlikeye düşürecek hiçbir bilgi ve belge paylaşılmaz.

(5) Bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen iş ve işlemlerde Genel Müdürlükçe uygun
görülen kişisel veriler, menşe ülke dışındaki diğer ülkeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların kişisel dosyasında yer alan belgeler, ken-
disi, yasal temsilcisi veya vekâletnamesini ibraz eden avukatı tarafından incelenebilir, birer ör-
neği alınabilir. Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması ile suç işlenme-
sinin önlenmesine ilişkin bilgi ve belgeler incelenemez ve verilemez. Hangi bilgi ve belgelerin
incelenemez ve verilemez olduğu Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslara
göre tayin edilir.

(7) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu kamu görevlileri ile diğer görevliler,
görevleri sırasında edindikleri gizlilik derecesi taşıyan her tür bilgi, belge ve kişisel sırları yet-
kili kılınanlardan başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kulla-
namaz.

(8) Çocuklarla ilgili bilgi paylaşımında, çocuğun yüksek yararı ilkesi gözetilir.
Kişisel dosyaya erişim
MADDE 117 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibinin kişisel

dosyasında bulunan belgelerin bir örneği yazılı olarak talep edildiğinde Genel Müdürlük tara-
fından belirlenecek usul ve esaslara göre kendisine, yasal temsilcisine ya da vekâletnamesini
ibraz eden avukatına tutanakla teslim edilir. Tutanakta, verilen belge örneklerinin sadece idari
itiraz veya yargı sürecinde savunma amaçlı olarak kullanılabileceği, üçüncü şahıslara verilmesi
veya açıklanması halinde hukuki sorumluluk doğuracağı uyarıları da yer alır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler ve Göç Politikaları Kurulu

BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Uyum
MADDE 118 – (1) Genel Müdürlük, yasal kalış imkânına sahip yabancı, uluslararası

koruma başvuru sahibi veya statüsü sahibi kişilerin ya da geçici korunanların toplumla olan
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karşılıklı uyumlarını sağlamak amacıyla uyum faaliyetleri planlama, uygulama veya bu amaçla
oluşturulacak merkezlerin kurulması konularında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar.

(2) Uyum çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulacak merkezler ve bu merkezlerde ve-
rilecek hizmetlerin standartları ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça be-
lirlenir. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon Genel
Müdürlük tarafından sağlanır.

(3) Her ilde valilikler tarafından kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ticaret odası,
sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin katılımıyla il düzeyinde uyum faaliyetlerinin planlan-
dığı ve yürütüldüğü il göç kurulları valinin başkanlığında ayda bir kez toplanır. Her toplantıda
alınan kararlar düzenli olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

İstatistikî veriler
MADDE 119 – (1) Yabancılar ile başvuru sahipleri veya uluslararası koruma statüsü

sahiplerine ait istatistikler, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından, Genel Müdürlüğün be-
lirleyeceği usul ve esaslara göre tutulur ve paylaşılır.

(2) Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak Genel Müdürlük, Türkiye İstatistik
Kurumuyla işbirliği yaparak istatistikleri yayınlar.

Tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 120 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan tüm tebligat işlemlerinde 11/2/1959 tarihli

ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
(2) Tebligata konu olan işlemler aşağıda belirtilen şekilde yerine getirilir:
a) Tebligatın şekli ve içeriği Genel Müdürlük veya valilik tarafından belirlenir.
b) Her tür tebligat, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek dillerde yapılır.
c) Belirlenen dillerde sağlıklı bir tebligat işleminin gerçekleştirilemediğinde valilik teb-

ligata en uygun dili belirler.
ç) Özel ihtiyaç sahiplerinin durumu tebligat işlemlerinde de gözetilir.
d) Tebliğler ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına yapılır.
e) İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kararın sonucu, itiraz usulleri ve

süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.
(3) Tebligat işlemleri, kayıtlı elektronik posta aracılığıyla da yapılabilir. Yabancılara

Kayıtlı Elektronik Posta adresi tahsis edilmesi ve bu sistemin kullanımıyla ilgili usul ve esaslar
19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği
çerçevesinde yürütülür.

Gönüllü geri dönüş desteği
MADDE 121 – (1) Kanun kapsamındaki yabancılardan gönüllü olarak menşe ülkelerine

ya da üçüncü bir ülkeye dönmek isteyenlere, geri dönüşlerini kolaylaştırmak ve uyum sağla-
malarına katkıda bulunmak maksadıyla aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde gönüllü geri dö-
nüş desteği verilebilir:

a) Gönüllü geri dönüş yapacak kişiye sağlanacak desteğe ilişkin karar, valiliğin teklifi
üzerine Genel Müdürlük tarafından alınır.

b) Destek, ayni veya nakdi olabileceği gibi mesleki eğitim şeklinde de olabilir ve
Türkiye’de ya da yabancının menşe ülkesinde verilebilir.

c) Destekten yararlanarak menşe ülkelerine dönen yabancılar hakkında Türkiye’ye giriş
yasağı kararı alınmayabilir.

(2) İdari gözetim altında olup da gönüllü geri dönüş desteğine başvuranlar, dönüş iş-
lemlerinin kolaylaştırılması ve takibi amacıyla, ayrı bir merkeze alınabilir veya haklarındaki
idari gözetimin sonlandırılmasına karar verilebilir.
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(3) Genel Müdürlük, gönüllü geri dönüş desteğinin sağlanması ve uygulanmasıyla ilgili
olarak kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir ve uluslararası kuruluşların fonlarından yararlanabilir.

(4) Gönüllü geri dönüş talebinde bulunup da bu talebini geri çeken uluslararası koruma
statü sahiplerinin statüleri korunur. Başvuru sahiplerinin işlemleri kaldığı yerden devam eder.

(5) Gönüllü olarak geri dönüş yapan uluslararası koruma statüsü sahiplerinin statüleri
sona erdirilir.

Çocukların iş ve işlemlerinde dikkat edilecek hususlar
MADDE 122 – (1) Özel kanunlardaki hükümler hariç yabancı çocuğa ilişkin iş ve iş-

lemlerde aşağıdaki hususlar gözetilir:
a) Ortak velayet durumunda anne ve babanın birlikte muvafakatı aranır. Muvafakat,

başvurunun yapılacağı idari mercilerin önünde de verilebilir. Eşlerden biri ve çocuk ayrı ülke-
lerde ise çocuk için başvuruda bulunan anne ya da babadan, diğer eşin bu taleple ilgili muva-
fakatı istenir.

b) Velayetin kendisinde olduğunu belgeleyen anne ya da baba, işlemleri tek başına ya-
pabilir.

c) Yasal temsilci ile çocuğun farklı ülkelerde olduğu durumda, yasal temsilcinin yetkili
makam huzurunda verilmiş onayı ve refakatçinin çocuğun bakımını üstlendiğine ilişkin taah-
hüdünün olması kaydıyla, çocuğun refakatine bırakıldığı kişiye çocuk hakkında işlemleri yap-
ma hakkı tanınır.

ç) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda çocuk hakkında idare herhangi bir
muvafakat, talep veya başvuru olmaksızın Kanun kapsamındaki iş ve işlemleri resen başlatır
ve karara bağlar.

d) Çocuklarla ilgili hükümlerde uluslararası korumaya ilişkin hususlar saklıdır.
Refakatsiz çocuklar
MADDE 123 – (1) Kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin

refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan
çocuklar hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde, çocuğun yüksek yararı gözetilerek aşa-
ğıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Refakatsiz çocuk derhal Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına
alınır ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, uygun barınma yerlerine veya yetişkin
akrabalarının ya da koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilir.

b) Yaşı, bir belge ile kanıtlanamayan ve on sekiz yaşından büyük olabileceği şüphesi
bulunan başvuru sahiplerinin ve düzensiz göçmenlerin, fiziksel ve psikolojik değerlendirmesini
içeren kapsamlı yaş tespiti valiliklerce yaptırılır.

c) Yaş tespiti yapılacak yabancılara, işlemin amacı ve süreci hakkında bilgi verilir. Tespit
işlemi sonucunda yabancının yaşıyla ilgili tereddüt giderilemediği takdirde, çocuk olduğu kabul
edilir.

ç) Yaş tespiti istenen başvuru sahibi veya düzensiz göçmen, hakkında kesin rapor veri-
linceye kadar yetkili kamu kuruluşunca ya da bu kuruluşça uygun görülecek başka bir yerde
barındırılır.

d) On altı yaşını doldurmuş olanlar, düzensiz göçmen ise özel koşullar sağlandığında
geri gönderme merkezlerinde; başvuru sahibi veya uluslararası koruma statü sahibi ise kabul
ve barınma merkezlerinde de barındırılabilir.
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e) Mümkün olduğu ölçüde, çocukların yararı, yaşları ve olgunluk düzeyleri dikkate alı-
narak, kardeşler bir arada bulundurulur. Zorunlu olmadığı sürece barınma yerlerinde değişiklik
yapılmaz.

f) Çocukların mülakatları, onlara en uygun ortamlarda yapılır. Çocuklarla yapılan mü-
lakatlarda, idare tarafından belirlenen psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, ebeveyni
veya yasal temsilcisi hazır bulundurulabilir. Söz konusu uzmanlar ilgili kurumlardan talep
edilir.

g) Yapılacak bütün görüşmeler, çocukların psikolojik, duygusal ve fiziksel gelişimleri
konusunda yeterli bilgiye sahip nitelikli personel tarafından yapılır.

ğ) Karar aşamasında, çocuğun bütün taleplerini açık bir biçimde ifade edememiş ola-
bileceği dikkate alınır.

h) Mülakat görevlisi, mülakat raporunu hazırlarken çocukların mülakatına katılan uz-
manın görüşlerinden de faydalanabilir.

ı) Tam teşekküllü bir devlet hastanesi veya Adli Tıp Kurumundan alınan yaş tespit ra-
poru doğrultusunda on sekiz yaş ve üzerinde olduğu tespit edilenler hakkında, yetişkin düzensiz
göçmen ya da başvuru sahiplerinin tabi olduğu usuller uygulanır.

Kişisel verilerin alınması ve saklanması
MADDE 124 – (1) Genel Müdürlük veya il müdürlüğü tarafından Kanun kapsamındaki

yabancıların parmak izleri, avuç içi, retina, ses taramaları, fotoğrafları gibi kişisel verileri Genel
Müdürlük tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınır, korunur, saklanır, kullanılır
ve paylaşılır.

(2) Alınan kişisel veriler, yabancının kimlik bilgileri ile birlikte, ne zaman ve kim tara-
fından alındığı belirtilmek suretiyle, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek saklanır.

(3) Vize başvurusunda bulunan devlet ya da hükümet başkanları ile üst düzey hükümet
görevlilerinden, Türkiye’ye davet edilen resmi delegasyon üyelerinden ve bunlara refakat eden
eşi ile çocuklarından ve vize veya ikamet başvurusunda bulunan on iki yaşından küçük çocuk-
lardan parmak izi alınmaz.

Geri gönderme merkezleri ile kabul ve barınma merkezleri
MADDE 125 – (1) Geri gönderme merkezleri ile kabul ve barınma merkezlerine ilişkin

usul ve esaslar, 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kabul ve Ba-
rınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşletti-
rilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Göç Politikaları Kurulu ve Görevleri

Kuruluş
MADDE 126 – (1) Kurul, İçişleri Bakanının başkanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar,

Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî
Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları ile Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ve Genel Müdürden oluşur.

(2) Toplantı gündemine göre, konuyla ilgili bakanlık, ulusal veya uluslararası diğer ku-
rum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplantıya davet edilebilir. Top-
lantıya davet edilecek bakanlık ile kurum ve kuruluş temsilcileri Kurul Başkanının onayı ile
belirlenir.

Görevleri
MADDE 127 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Türkiye’nin göç politika ve stratejilerini belirlemek, uygulanmasını takip etmek.
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b) Göç alanında strateji belgeleri ile program ve uygulama belgelerini hazırlamak.
c) Kitlesel akın durumunda uygulanacak yöntem ve tedbirleri belirlemek.
ç) İnsani mülahazalarla toplu hâlde Türkiye’ye kabul edilecek yabancılar ile bu yaban-

cıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarıyla ilgili usul ve esasları belirlemek.
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerileri çerçevesinde, Türkiye’nin ihtiyaç

duyduğu yabancı iş gücü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da görüşleri doğrultu-
sunda tarım alanlarındaki mevsimlik işler için gelecek yabancılara ilişkin esasları belirlemek.

e) Yabancılara verilecek uzun dönem ikamet iznine ilişkin diğer şartları belirlemek.
f) Göç alanında yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla etkin iş birliği ve bu alan-

daki çalışmaların çerçevesini belirlemek.
g) Göç alanında görev yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağ-

lanmasına yönelik kararlar almak.
Toplantı usulü
MADDE 128 – (1) Kurul, Kurul Başkanı tarafından belirlenen tarihte her yıl olağan

olarak toplanır. Gerekli görüldüğü hâllerde Kurul Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplanabilir.
Genel Müdür, Kurulun olağanüstü toplanmasına ilişkin Kurul Başkanına öneride bulunabilir.

(2) Kurul toplantıları, Genel Müdürün önerisi üzerine Kurul Başkanının uygun göreceği
yerde yapılır.

Toplantı gündemi
MADDE 129 – (1) Toplantı gündemi, üyelerin görüşü alınarak Kurul Başkanı tarafın-

dan belirlenir. Genel Müdür, Kurul üyelerinin gündem ile ilgili görüşlerini alarak toplantı ta-
rihinden önce toplantı gündemini Kurul Başkanının onayına sunar.

(2) Toplantı gündemi, Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden önce, varsa ekleri
ile birlikte Kurul üyelerine gönderilir. Gündem gönderildikten sonra da Başkan tarafından ge-
rekli görüldüğü hallerde gündeme ekleme yapılabilir.

Kurul kararları
MADDE 130 – (1) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya

katılanların oy çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Kurul kararları; her karara bir numara verilecek şekilde toplantı esnasında ya da
sonrasında makul bir süre içerisinde yazılır. Göç Politika Kurulu kararlarına ek oluşturacak
plan, proje, harita ve benzeri belgelerin olması halinde, bu belgelerin bir takımı sekretarya ta-
rafından paraflanarak karar dosyasında saklanır.

(3) Alınan kararlarda karşı oy kullanan Kurul üyelerince, karşı oy gerekçeleri yazı ile
belirtilerek dosyasında saklanmak üzere sekretaryaya teslim edilir.

(4) Kurul üyesi olmayan ancak Kurul toplantısına davet edilen temsilciler oy kullana-
maz.

Kararların duyurulması
MADDE 131 – (1) Kurulda alınan kararlar, Genel Müdürlükçe Kurul üyeleri ile ilgili

kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca gizlilik kararı bulunmuyorsa Genel Mü-
dürlük internet adresinden duyurulur.

Kararların izlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 132 – (1) Kurul kararlarının uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlar,

kararların uygulanmasına yönelik olarak yaptıkları çalışmaları izleme raporu düzenleyerek top-
lantı tarihinden itibaren dörder aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe gönderir. İzleme ra-
porunu hazırlamayan veya kararları yerine getirmeyenlerden, Kurula arz edilmek üzere gerek-
çelerini bir sonraki toplantıya kadar yazılı olarak göndermesi istenir.
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Sekretarya ve destek hizmetleri
MADDE 133 – (1) Kurulun sekretarya ve destek hizmetleri Genel Müdürlük tarafından

yerine getirilir.

BEŞİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Kurul ve Komisyonları ile Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurul ve Komisyonlar ile Geçici Komisyonların Oluşumu

Sürekli kurul ve komisyonlar
MADDE 134 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren sürekli kurul ve ko-

misyonlar; Göç Danışma Kurulu, Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu ve Düzensiz
Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu’dur.

Geçici komisyonlar
MADDE 135 – (1) Genel Müdürlük, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalış-

malarda bulunmak ve faaliyetlerine katkı sağlamak üzere geçici komisyonlar kurabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Göç Danışma Kurulu

Kuruluş 
MADDE 136 – (1) Göç Danışma Kurulu, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği

müsteşar yardımcısının başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Avrupa Birliği, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik ve Dışişleri bakanlıklarının en az daire başkanı seviyesindeki temsilcileri,
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürlük Yabancılar Dairesi, Uluslararası
Koruma Dairesi, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi, Uyum ve İletişim Dairesi ve
Göç Politika ve Projeleri Dairesi başkanları, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Türkiye Temsilcisi, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilcisi, göç konularıyla ilgili beş öğ-
retim elemanı ve göç alanında çalışmalarda bulunan beş sivil toplum kuruluşu temsilcisinden
oluşur.

(2) Kurul toplantılarına başkan tarafından, yurt içi ve yurt dışından göç alanında uzman
kişiler çağrılarak görüşleri alınabilir.

Kurul üyesi öğretim elemanlarının belirlenmesi
MADDE 137 – (1) Kurul üyesi olarak görev yapmak üzere en az doktora derecesine

sahip öğretim elemanları arasından başvuruları alınan beş asıl ve beş yedek olmak üzere on
öğretim elemanı, Genel Müdürün teklifi ve Bakanlık Müsteşarının onayıyla üç yıllık süreyle
seçilir.

(2) Kurul üyesi olarak görev yapacak öğretim elemanları, Genel Müdürlük tarafından
yapılan duyuru üzerine alınan başvuruların değerlendirilmesiyle belirlenir. Kurul üyeliği için
Genel Müdürlük internet sitesi üzerinden duyuru yapılır. Ayrıca üniversitelere ve üniversiteler
bünyesinde faaliyet gösteren göç araştırma ve uygulama merkezlerine de başvuruyla ilgili du-
yuru, yazıyla bildirilebilir. Başvurular en fazla bir ay içinde olmak şartıyla duyuruda belirtilen
tarih süresince alınır.

(3) Öğretim elemanı bizzat başvuru yapabileceği gibi üniversiteler tarafından da öğretim
elemanı teklifinde bulunulabilir.

Kurul üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin belirlenmesi
MADDE 138 – (1) Kurul üyesi olarak görev yapacak beş asıl ve beş yedek olmak üzere

on sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Genel Müdürün teklifi ve Bakanlık Müsteşarının onayıyla
üç yıllık süreyle seçilir.
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(2) Kurul üyeliği için Genel Müdürlük internet sitesi üzerinden duyuru yapılır. Başvu-
rular, en fazla bir ay içinde olmak şartıyla duyuruda belirtilen tarih süresince alınır.

(3) Başvurular sivil toplum kuruluşları tarafından yapılır.
(4) Sivil toplum kuruluşu temsilcisi sıfatıyla kurul üyesi olarak seçileceklerin Genel

Müdürlüğün görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren dernek, vakıf, meslek ve düşünce kuruluşları
ile bunların üst yapılanmalarının temsilcileri arasından olması esastır. Genel Müdürlüğün görev
alanıyla ilgili konularda çalışma programı olan ve bu konularda ulusal veya uluslararası kon-
ferans, panel, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemiş olanlar öncelikle tercih edilebilir. An-
cak 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İliş-
kilerine Dair Kanun kapsamında olan dernek ve vakıf temsilcileri Kurula üye olarak seçile-
mezler.

(5) Sivil toplum kuruluşu, yönetim kurulu başkanı veya kuruluşun karar organı tara-
fından yetkilendirilmiş olan kişi tarafından temsil edilir.

Kurul üyelerine ilişkin diğer hususlar
MADDE 139 – (1) Öğretim elemanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri baş-

vuru tarihinin sona ermesinden itibaren en fazla bir ay içinde belirlenerek Genel Müdürlüğün
internet sitesinden duyurulur.

(2) Öğretim elemanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden toplantıya katı-
lamayacağını bildiren ya da üyelikten çekilen asıl üyenin yerine yedek üye görevlendirilir.

(3) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kurul kararıyla
düşürülür.

Toplantı usulü
MADDE 140 – (1) Kurul, başkan tarafından belirlenecek tarihlerde yılda iki kez olağan

olarak toplanır. Kurul, ayrıca başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Genel
Müdür, kurulun olağanüstü toplanmasına ilişkin başkana öneride bulunabilir.

(2) Kurul toplantıları, Genel Müdürlükte veya Başkanın uygun göreceği yerde yapılır.
Kurul toplantı gündemi
MADDE 141 – (1) Sekretarya tarafından Genel Müdürün uygun görüşü alınarak oluş-

turulan toplantı gündemine ilişkin taslak, toplantı tarihinden en az bir ay önce, varsa ekleri ile
birlikte üyelere gönderilir. Üyeler, gündeme alınmasını önerdikleri konuları, toplantı tarihinden
en geç iki hafta önce Genel Müdürlüğe iletir.

(2) Toplantı gündemi, son şekli verilerek Genel Müdür tarafından Başkanın onayına
sunularak belirlenir ve üyelere bildirilir.

Kurul kararları ve niteliği
MADDE 142 – (1) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya

katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Kurul kararları, her karara bir numara verilmek suretiyle toplantı salonunda yazılır,
Başkan ve üyelerce imzalanır. Kararların toplantıdan sonra yazılıp imzalanacağı durumlarda
buna ilişkin bir karar tutanağı düzenlenerek üyelerce imzalanır. Kararların tek sayfadan fazla
olması halinde diğer sayfalar da başlıklı karar kâğıtlarına yazılarak kararların bittiği sayfanın
sonu Başkan ve üyelerce imzalanır, diğer sayfalar ise paraflanır. Kurul kararlarına ek oluştu-
racak plan, proje, harita ve benzeri belgelerin olması halinde, bu belgelerin bir takımı sekretarya
tarafından paraflanarak karar dosyasında saklanır.

Sayfa : 256                             RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2016 – Sayı : 29656



(3) Karşı oy kullanılan kararlar karşı oy yazılarak imzalanır. Karşı oy gerekçeleri dos-
yasında saklanmak üzere bir sonraki kurul toplantısına kadar sekretaryaya yazılı olarak teslim
edilir.

(4) Kurulun tavsiye niteliğindeki kararları, Genel Müdürlük ile kamu kurum ve kuru-
luşlarınca değerlendirilir.

Kurul kararlarının duyurulması
MADDE 143 – (1) Kurulda alınan kararlar, Genel Müdürlük tarafından üyelerin tem-

silcisi olduğu kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.
Kurul kararlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 144 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, görev alanlarına ilişkin kurul kararları

doğrultusunda yaptıkları çalışmaları ve sonuçlarını, bir sonraki toplantıya kadar Genel Müdür-
lüğe resmi yollarla bildirir. Genel Müdürlük bu çalışmaları değerlendirerek Başkanın bilgisine
sunar.

Sekretarya ve destek hizmetleri
MADDE 145 – (1) Komisyonun sekretaryası ve destek hizmetleri, Genel Müdürlük

tarafından sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu

Kuruluş
MADDE 146 – (1) Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu, Kanunun 115 inci

maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen görevleri yapmak üzere, Genel Müdürlük temsilcisi
başkanlığında, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarınca görevlendirilen birer temsilci ve bir göç uz-
manından oluşur. Komisyona, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Tem-
silciliği temsilcisi gözlemci olarak katılmak üzere davet edilebilir.

Komisyon üyeleri
MADDE 147 – (1) Komisyonun başkanlığını yürütecek olan Genel Müdürlük temsil-

cisi ile komisyonda görev alacak göç uzmanı veya göç uzmanı bulunmadığı takdirde yerine
görevlendirilecek göç uzman yardımcısı, iki yıl için asıl ve yedek olmak üzere Genel Müdür
tarafından görevlendirilir. Diğer üyeler ise en az bir yıl için asıl ve yedek olmak üzere belirlenir.
Komisyon başkan ve üyelerine görevleri süresince ek görev verilmez.

(2) Genel Müdürlük, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından Kanunun 115 inci madde-
sinde belirtilen sürelerde asıl ve yedek olarak görevlendirilecek temsilcilerin, bu alanda uz-
manlığı bulunan kişilerden olması yönünde talepte bulunabilir. Genel Müdürlüğün yazılı bil-
dirimi üzerine ilgili bakanlıklarca on beş gün içinde görevlendirme yapılır.

Komisyonun çalışma usulü
MADDE 148 – (1) Komisyon, uluslararası koruma başvuru talepleri reddedilenlerin

itiraz başvurularını değerlendirmek üzere Komisyon Başkanının uygun göreceği tarihlerde top-
lanır.

(2) Komisyon, üyelerin eksiksiz olarak katılımıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar
alır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.

(3) Merkez ve taşra teşkilatında komisyon oluşturulabilir. Taşrada oluşturulacak ko-
misyonların kuruluş ve çalışma usulleri Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
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(4) Kararlarda üyeler çekimser kalamaz. Karşı oy kullanılan kararlar “karşı oy” yazı-
larak imzalanır. Karşı oy gerekçeleri yazı ile belirtilerek dosyasında saklanmak üzere sekre-
taryaya teslim edilir.

(5) Komisyon çalışmalarını, Genel Müdürlük hizmet binasında; taşrada oluşturulacak
komisyonlar ise il müdürlüğünde veya komisyon tarafından uygun bulunan diğer yerlerde yü-
rütür.

(6) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında kurulan komisyonlar ihtiyaç duyulan illerde
taşra komisyonu olarak da görevlendirilebilir. Görevlendirme süresi en fazla on beş gündür.
Komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerin tamamlanamaması durumunda bu süre bir
defaya mahsus olmak üzere on beş gün daha uzatılabilir.

Komisyonun kararları ve niteliği
MADDE 149 – (1) Komisyon itirazları değerlendirirken aşağıdaki hususları da gözetir:
a) İdarenin vermiş olduğu kararı usul ve esas yönünden inceler.
b) Genel Müdürlükten, Genel Müdürlük temsilcisinden veya il müdürlüğünden bilgi

talep edebilir.
c) İtiraz sahibiyle veya yasal temsilcisiyle ya da avukatıyla doğrudan veya il müdürlüğü

aracılığıyla görüşebilir.
(2) Komisyon değerlendirmesinin sonunda iki şekilde karar alır:
a) Başvuru sahibinin, itirazını reddedebilir.
b) İdareden, vermiş olduğu kararı usul veya esas yönünden gözden geçirmesini talep

edebilir.
(3) Komisyon, kararını itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün

içinde verir. Bu süre en fazla beş gün daha uzatılabilir.
(4) Komisyonun kararı yabancıya veya avukatına ya da yasal temsilcisine tebliğ edilir.
Sekretarya ve destek hizmetleri
MADDE 150 – (1) Komisyonun sekretaryası ve destek hizmetleri, Genel Müdürlük

tarafından sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu

Kuruluş
MADDE 151 – (1) Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Kanunun 116 ncı

maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen görevleri yapmak üzere, Bakanlık Müsteşarı veya gö-
revlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik ve Dışişleri bakanlıkları ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, ilgili kolluk bi-
rimleri ve Genel Müdürlüğün daire başkanı seviyesindeki temsilcilerinden oluşur.

(2) Koordinasyon Kurulunda üye olarak bulunacak bakanlık ve kurum temsilcileri de
en az daire başkanı ve dengi seviyesindeki kişiler arasından görevlendirilir. Genel Müdürlüğün
yazılı bildirimi üzerine ilgili bakanlıklar ve kurumlarca on beş gün içinde görevlendirme ya-
pılır.

(3) Koordinasyon Kurulunda temsilci görevlendirecek kolluk birimleri Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza
Genel Müdürlüğüdür.

(4) Koordinasyon Kurulu toplantılarına, kurul başkanının uygun görmesi halinde ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra birimleri, sivil toplum kuruluşları, uluslararası
kuruluş temsilcileri ile konuyla ilgili uzmanlar çağrılabilir.
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Kurulun toplanma usulü
MADDE 152 – (1) Koordinasyon Kurulu, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yıl-

da iki kez olağan olarak toplanır. Kurul, ayrıca koordinasyon kurulu başkanının çağrısı üzerine
her zaman olağanüstü toplanabilir. Genel Müdür, kurulun olağanüstü toplanmasına ilişkin ko-
ordinasyon Kurulu başkanına öneride bulunabilir.

(2) Koordinasyon Kurulu toplantıları, Genel Müdürlük yerleşkesinde veya Kurul Baş-
kanının uygun göreceği ve üyelere önceden yazılı olarak bildirilecek farklı bir yerde yapılır.

Kurulun toplantı gündemi
MADDE 153 – (1) Kurul Başkanının uygun görüşü alınarak oluşturulan toplantı gün-

demine ilişkin taslak, Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden en az bir ay önce, varsa
ekleri ile birlikte kurul üyelerine gönderilir. Kurul üyeleri gündeme alınmasını önerdikleri ko-
nuları, toplantı tarihinden en geç bir hafta önce Genel Müdürlüğe bildirirler.

(2) Toplantı gündemi, son şekli verilerek Genel Müdür tarafından Başkanın onayına
sunularak belirlenir ve üyelere bildirilir.

Kurul kararları ve niteliği
MADDE 154 – (1) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya

katılanların oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Kurul kararlarının; her karara bir numara verilmek suretiyle toplantı salonunda ya-
zılması, başkan ve üyelerce imzalanması esastır. Kararların toplantıdan sonra yazılıp imzala-
nacağı durumlarda buna ilişkin bir karar tutanağı düzenlenerek üyelerce imzalanır. Kararların
tek sayfadan fazla olması halinde diğer sayfalar da başlıklı karar kâğıtlarına yazılarak kararların
bittiği sayfanın sonu başkan ve üyelerce imzalanır, diğer sayfalar ise paraflanır. Kurul kararla-
rına ek oluşturacak plan, proje, harita ve benzeri belgelerin olması halinde, bu belgelerin bir
takımı sekretarya tarafından paraflanarak karar dosyasında saklanır.

(3) Karşı oy kullanılan kararlar “karşı oy” yazılarak imzalanır. Karşı oy kullananlar ay-
rıca gerekçelerini yazılı olarak dosyasında saklanmak üzere sekretaryaya teslim eder.

Kararların duyurulması
MADDE 155 – (1) Kurulda alınan kararlar, Genel Müdürlükçe kurul üyeleri ile ilgili

kurum ve kuruluşlarına yazılı olarak bildirilir ve gizlilik kararı yoksa Genel Müdürlük internet
sitesinden duyurulur.

Kurul kararlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 156 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları Kurul kararları doğrultusunda yaptıkları

çalışmaları, ilk toplantı tarihinden itibaren üçer aylık dönemler halinde izleme raporu düzen-
leyerek Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük bu raporları değerlendirerek sonuçlarını
bir ay içerisinde Kurul Başkanının bilgisine sunar.

Sekretarya ve destek hizmetleri
MADDE 157 – (1) Komisyonun sekretaryası ve destek hizmetleri, Genel Müdürlük

tarafından sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici Komisyonlar

Kuruluş
MADDE 158 – (1) Geçici komisyonlar, Genel Müdürlüğün görev alanına giren konu-

larda, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşların temsilcileri
ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla Genel Müdürün teklifi üzerine Bakanın onayıyla ku-
rulur.
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(2) Geçici komisyonların oluşum şekli, çalışma süresi, komisyonlarda üye olarak görev

alacakların sayısı, nitelikleri, uzmanlık alanları, seçimi ve görevlendirilmesi; çalışma yapılacak

konuların özellikleri göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Komisyonun çalışma usulü

MADDE 159 – (1) İlk toplantıda, komisyonun çalışma, karar alma usul ve esasları yö-

nünde tabi olacağı ilke ve kurallar tespit edilerek Genel Müdürün onayına sunulur.

(2) Geçici komisyonların olağan ve olağanüstü toplantıları ise Komisyon Başkanının

teklifi üzerine Genel Müdür tarafından uygun görülecek yer ve zamanda gerçekleştirilir.

(3) Geçici komisyonların başkanlığı, Genel Müdürlük temsilcisi tarafından yürütülür.

(4) Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Karşı oy kullanılan kararlar “karşı oy” yazılarak imzalanır. Karşı oy gerekçeleri ay-

rıca sahiplerince yazı ile belirtilerek dosyasında saklanmak üzere sekretaryaya teslim edilir.

(6) Komisyonların toplantıları, Genel Müdürlükte veya Komisyon Başkanının uygun

göreceği yerde yapılır.

Sekretarya ve destek hizmetleri

MADDE 160 – (1) Komisyonların sekretaryası ve destek hizmetleri, komisyonun ku-

rulma amacına ve çalışma alanına bağlı olarak, Genel Müdürlüğün ilgili daire başkanlığı tara-

fından sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 161 – (1) 29/4/1983 tarihli ve 18032 sayılı Mülteci Misafirhaneleri Yönet-

meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yurt dışından yapılması gereken ikamet izni başvuruları

konsolosluklardan alınmaya başlanıncaya kadar valiliklerce alınmaya devam edilir.

(2) 11/4/2014 tarihinden önce alınan ikamet tezkerelerinin Kanunda düzenlenen ikamet

izni türlerinden hangisine karşılık geldiği Genel Müdürlükçe belirlenir.

(3) İkamet izni başvuruları konsolosluklardan alınmaya başlanıncaya kadar 10 uncu

maddenin birinci fıkrasında belirtilen her yüz seksen günde doksan gün kalış süresini tamam-

layan yabancıların, vize alarak sınır kapılarına gelmeleri durumunda, en geç on gün içerisinde

ikamet izni başvurusunda bulunmayı kabul etmeleri kaydıyla ülkeye girişlerine izin verilir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamındaki on günlük süre içinde ikamet izni başvurusunda bulun-

mayan yabancılar hakkında giriş yaptıkları tarih ile çıkış yapacakları tarih aralığındaki süre

vize ihlali süresi olarak kabul edilir ve Kanunun sınır dışı etmeye ilişkin hükümleri kapsamında

işlem yapılır. Bu yabancılardan ihlal ettikleri süreye karşılık gelen harç miktarı ülkeye giriş ta-

rihinden itibaren hesaplanarak alınır.

(5) On gün içinde ikamet iznine başvurmadan ülkeden çıkış yapmak için kendiliğinden

kapıya gelenler hakkında ise giriş yaptıkları tarih ile çıkış yapacakları tarih aralığındaki süre

vize ihlali süresi olarak kabul edilir. Bu yabancılardan ihlal ettikleri süreye karşılık gelen harç

miktarı ülkeye giriş tarihinden itibaren hesaplanarak alınır.

Sayfa : 260                             RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2016 – Sayı : 29656



Çalışma izni muafiyeti 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Yabancı-

ların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine göre çalışma izni muafiyet teyit

belgesi verilmeye başlanıncaya kadar, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uy-

gulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde sayılan ve dış temsilciliklerden amaçlarına uygun

vize alarak gelen yabancılar vize süreleri yeterliyse doksan güne kadar ikamet izni almakla yü-

kümlü tutulmazlar. Bu sürenin sonunda Kanunun 32 nci maddesine göre kendilerine tanınan

çalışma hakkından uzun olmamak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilir.

(2) Amacına uygun vize almadan Türkiye’ye gelmiş olup da Yabancıların Çalışma İzin-

leri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesi kapsamında olduğu anla-

şılan yabancılara, talep ettiklerinde vizeyle ya da vize muafiyetiyle gelmiş olma durumları gö-

zetilmeksizin giriş vizesi harcı alınarak kısa dönem ikamet izni verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında olanlardan kısa dönem ikamet izninde talep edilen

belgelere ek olarak, ilgili kurumlardan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uy-

gulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde sayılan kişilerden olduğunu ispatlayan belgeler is-

tenir.

(4) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Yabancıların Çalışma İzinleri

Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine göre çalışma izni muafiyet teyit belgesi verilmeye baş-

lanıncaya kadar, Türkiye’de herhangi bir amaçla alınmış geçerli ikamet iznine sahip yabancı-

lardan, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci

maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamındaki tur operatörü temsilcileri, yabancının du-

rumunu gösteren bir belgeyle çalışabilirler. Bu belgenin şekli ve içeriği Genel Müdürlük tara-

fından belirlenip valilikler tarafından düzenlenir. Bu işlemler sırasında aşağıdaki hususlar göz

önünde bulundurulur:

a) Belgenin geçerlilik süresi ikamet izninin geçerlilik süresiyle sınırlıdır.

b) İkamet izni uzatma başvurusunda kendisine verilen müracaat belgesini ibraz edenlere

de tur operatörü olarak çalışabilmesini sağlayacak belge düzenlenebilir.

c) Alındığı tarihten itibaren bir yıl geçmemiş tur operatörü vizesi bulunanlara düzenle-

necek belge ücretsiz olarak verilir.

ç) Geriye doğru bir yıl içinde tur operatörü vizesi almamış tur operatörü temsilcilerine

belge giriş vizesi harcı alınarak verilir.

Kişisel veriler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yabancıların fotoğraf ve parmak izi kayıtlarının alınması

için gerekli donanım, alt yapı ile bunların kaydedileceği sistemler oluşturuluncaya kadar mevcut

alt yapı, donanım ve sistemlerin kullanılabilmesine ilişkin hususlar Emniyet Genel Müdürlüğü

ile Genel Müdürlük arasında ayrıca belirlenir.

(2) Kanun kapsamındaki yabancıların parmak izleri Genel Müdürlüğün parmak izi veri

tabanı oluşturuluncaya kadar kolluk tarafından alınmaya devam edilir. Genel Müdürlüğün veri

tabanı oluşturulduğunda gerekli koordinasyon sağlanarak bu kayıtların veri aktarımı yapılır.

Yürürlük

MADDE 162 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 163 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/5
İşyeri : Yörsan Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

O.S.B. Sultaniye Mah. Balıkesir Cad. No:111/1 Susurluk/BALIKESİR
SGK Sicil No : 0061693.010
Tespiti İsteyen : İşveren
İnceleme : Yörsan Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca

yapılan incelemede; 0061693.010 SGK sicil numaralı O.S.B. Sultaniye Mah. Balıkesir Cad.
No:111/1 Susurluk/BALIKESİR adresindeki fabrika işyerinde süt ve sütten türetilmiş her türlü
gıda mamulünün üretildiği tespit edilmiş ve işverenliğe ait olan 0204137.006 SGK sicil nu-
maralı Saray Mah. 1022 Sok. Yenimahalle/ANKARA, 1359266.034 SGK sicil numaralı Fer-
hatpaşa Mah. Akdeniz Cad.65 Sok. No:141 Ataşehir/İSTANBUL, 1085503.016 SGK sicil nu-
maralı NOSAB Organize Sanayi Bölgesi Şefteli Cad. No:9 Nilüfer/BURSA, 1098289.010 SGK
sicil numaralı Ticaret Bors. Zahirciler Site. ASF 6.Km No:52 Bandırma/BALIKESİR,
1032442.026 SGK sicil numaralı Estim Toptancılar Sitesi B Blok Odunpazarı/ESKİŞEHİR,
1188961.034 SGK sicil numaralı T.Reis Mah. Barbaros Cad. Giyimkent 1078/1 Esenler/İSTANBUL,
1151973.035 SGK sicil numaralı Fatih Mah. 1185 Sok. Sarnıç Gaziemir/İZMİR, 1054094.042
SGK sicil numaralı Fevzi Çakmak Mah. Derya Sok. No:7 KONYA, 1077161.034 SGK sicil
numaralı Dilsizler Depo Sanayi Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cad. No:1 Pendik/İSTANBUL,
1058742.007 SGK sicil numaralı Havaalanı Yolu Üzeri No:547 Pınarlı Aksu/ANTALYA ad-
reslerinde bulunan depo ve satış işyerleri ve 1230395.034 SGK sicil numaralı Merkez Mah.
Cendere Cad. Ofishane İş Merk. Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan idare merkezi iş-
yerinin fabrika işyerinin bağlı yerleri oldukları; bağlı yerlerde fabrikada üretilen süt ve sütten
türetilmiş gıda ürünlerinin satış, dağıtım, depolama ve yönetim işlerinin yardımcı işleri olduğu
tespit edilmiş olup, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” iş-
kolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yörsan Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerlerinde yürütülen işlerin
niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 14/03/2016
Karar No : 2016/ÖİB-K-18
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1 – TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Bingöl ili, Merkez ilçesi, Karşıyaka

Mahallesi, 324 ada, 5 no.lu parseldeki, 806,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz)’ın, 4046
sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve
“Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale
Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 139.000.- (yüzotuzdokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren
Alaettin ASAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Alaettin ASAN’ın sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici te-
minatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın
onaylanmasına,

2 – İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartna-
mesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/226 

Karar No : 2013/455 

Transit rejimi çerçevesinde taĢınan serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyayı, rejim 

hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak suçundan sanık Romanya uyruklu, 

Aleksandru ve Lucıa Suzanna oğlu, 21.07.1971 Brasov d.lu. halen Str. Carpatılor No: 61, Blok Pl, 

D: 34-Brasov/Romanya adresinde oturur RAYMONDO SEBASTIAN COJANU hakkında 

yapılan yargılama sonunda mahkememizce; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/3, 5237 sayılı yasanın 

TCK. 61, 62, 52/2 maddeleri gereğince 5 Ay hapis ve 2.000,00.-TL. Adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın 

adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiĢ olması, kiĢilik 

özellikleri itibariyle yeniden suç iĢlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değiĢik 

5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASINA, Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 

5560 sayılı yasa ile değiĢik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince BEġ YIL SÜREYLE 

DENETĠMDE SÜRESĠ TABĠ TUTULMASINA, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir 

yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına. Sanığın denetimde süresi içinde kasten yeni bir suç 

iĢlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki 

davanın DÜġÜRÜLMESĠNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlemesi halinde 

hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (yapılamadı). Her ne kadar iddianamede ele geçirilen 

Kaçak içkilerin ve aracın müsaderesine karar verilmesi istenmiĢ ise de; el konulamayan eĢyaların 

Alkollü içki olmadığı ve nakil aracına da el konulamadığı anlaĢılmakla el konulamayan eĢyaların 

ve aracın MÜSADERESĠNE YER OLMADIĞINA dair verilen hükmün tebligat ve yazıĢmalara 

rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık RAYMONDO SEBASTĠAN COJANU'a tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Ġlan masrafının sanıktan alınmasına, Ġlanın bir suretinin Mahkeme Ġlan Tahtasında 1 ay 

süre ile ilan edilmesine karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 1255 

————— 

Esas No : 2014/129 

Karar No : 2015/239 

5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesine Muhalefet suçundan sanık Bulgaristan uyruklu, 

Stoyan ve Tsvetana oğlu, 06.07.1979 Kardzhalı d.lu. halen Vazrojdeustsi sitesi 32 Apt. D: 33-

Kardzhalı-Bulgaristan adresinde oturur DINKO STOJANOV VALDJEV hakkında yapılan 

yargılama sonunda mahkememizce; sanığın ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga 

veya benzeri iĢaret bulunmayan tütün mamullerini ticari amaçla bulundurmak, satıĢa arz etmek ve 

satmak suçunu iĢlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5607 sayılı yasanın 3/18, TCK. 62, 52/2 

maddeleri gereğince 2 Yıl 6 ay hapis ve 2.000,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

TCK’nun 52/4 maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 2.000,00.TL 

adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 

20 eĢit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin 
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tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, 

sanığa verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanığın TCK'nun 53. 

maddesinin 1. fıkrasının a, b, c, d, e bentlerindeki haklardan, kendi altsoyu üzerindeki velayet, 

vesayet ve kayyımlık yetkileri hariç mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 

kadar, 53/3 maddesi uyarınca hükümlünün koĢullu salıverilmesi halinde kendi altsoyu üzerindeki 

velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koĢullu salıverilme tarihine kadar yoksun 

bırakılmasına, sanıktan ele geçirilen ve bandrolsüz olduğu sabit olan toplamı kaçak eĢyaya 

mahsus tespit varakasında yazılı eĢyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı 

yasanın 13. maddesinin atfı ile TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESĠNE, suçun 

iĢlenmesinde kullanılan PB 8716 MC plakalı aracın tescil sahibi sanık olmasa da, sigaraların 

saklanma Ģekli, araca zarar verilerek saklanması göz önüne alındığında aracın gerçek sahibinin 

sanık olduğu kanaatine varılmakla aracın 5607 sayılı yasanın 13 ve TCK'nun 54 maddeleri 

uyarınca müsaderesine, tasfiye edildiği takdirde değerinin müsaderesine dair verilen hükmün 

tebligat ve yazıĢmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık DINKO STOJANOV 

VALDJEV'e tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Ġlan masrafının sanıktan alınmasına, Ġlanın bir suretinin Mahkeme Ġlan Tahtasında 1 ay 

süre ile ilan edilmesine karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 1256 

————— 

Esas No : 2013/298 

Karar No : 2013/425 

Kaçakçılık suçunun konusunu oluĢturan eĢyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil 

alkol, metanol ve alkollü içkiler olması suçundan sanık Kosova uyruklu, Muharrem ve 

Mevlüde'den olma, 06.03.1968 Pnshtıne d.lu. Kosova-Pnshtıne nüfusunda kayıtlı olup halen 

Cemal Ibısh No: 91-Prıshtme-Kosova adresinde oturur SAMI DURIQI hakkında yapılan 

yargılama sonunda; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/10, 5237 sayılı yasanın TCK. 62 ve 52/2 

maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay hapis ve 5.000,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları 

itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiĢ olması, kiĢilik özellikleri itibariyle 

yeniden suç iĢlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değiĢik 5271 sayılı CMK 

'nm 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile 

değiĢik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince beĢ yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, 

sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına. Sanığın 

denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün 

ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜġÜRÜLMESĠNE, Sanığın denetim süresi 

içinde kasten yeni bir suç iĢlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (yapılamadı), 

TCK. 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eĢyaların 

MÜSADERESĠNE dair verilen hükmün tebligat ve yazıĢmalara rağmen SAMI DURIQI'ye tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Ġlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 1257 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/395 

Karar No : 2016/46 

Mahkememizin 28/01/2016 tarih ve 2015/395 Esas, 2016/46 Karar sayılı kararı ile Elde 

veya Üstte TaĢınan EĢyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunun 142/2-b, 35/2, 62, 53/1-2 maddeleri uyarınca 1'er yıl 15'er gün hapis cezası ile 

cezalandırılmalarına, CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına, CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmalarına, 

denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına yer olmadığına, CMK 231/10 Md. uyarınca 

denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlemedikleri takdirde hükmün ortadan kaldırılarak 

davanın düĢmesine karar verilmesine, CMK 231/11 md uyarınca denetim süresi içinde kasten 

yeni bir suç iĢlemeleri halinde mahkemece hükmün açıklanacağına, CMK 231/12 md uyarınca 

hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebileceğine, her bir sanığın sebebiyet 

verdiği yargılama giderinin sanıklardan müĢtereken ve müteselsilen tahsine dair karar verilen 

sanıklar; 

Dalaı ve Çulunbat oğlu, 1991 Mongolia doğumlu. Moğolistan Uyruklu olan BILGUUN 

DALALI'nın, Dorjsuren ve Oyuntseteg oğlu, 1989 Mongolia doğumlu. Moğolistan Uyruklu olan 

MUNKH OCHIR DORJSUREN'in, Jun Jonghyun ve Munkbat oğlu, 1989 Mongolia doğumlu. 

Moğolistan Uyruklu olan CHINGIS JUN JONGHYUN'un bildirdiği adresinin yetersiz olması 

nedeniyle bulunamadıkları gibi tüm aramalara rağmen de ulaĢılamadığı anlaĢılmakla; 

Ayrıca Yun Len ve Zhao Mei kızı, 1969 Fujıyan doğumlu. Çin Uyruklu olan müĢteki LIN 

SAIYING'ın da bildirdiği adresinin yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara 

rağmen de ulaĢılamadığı anlaĢılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra Sanıklardan tahsiline, 

Ġlan olunur. 1604 

—— • —— 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1254 

Karar No : 2014/865 

5607 sayılı Yasaya aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 28/11/2015 tarihli ilamı ile 5607 sayılı Kanunun 3/5,5237 sayılı TCK 52/2,CMK 231/6-

231/5 maddesi gereğince Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına dair verilen kararın Samir ve 

Kabab Kasbah oğlu 29/01/1980 doğumlu MUSTAPHA KHAROUF'un tüm aramalara rağmen 

bulunamaması nedeni ile, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN 

TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

yokluğunda verilen taraf yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren, yüzüne karĢı karar verilenler 

yönünden kararın tefhim tarihinden 7 gün içinde mahkememize veya herhangi bir Asliye Ceza 

Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunmak ve beyanı ve imzayı Hakime onaylatmak suretiyle, Hükmün Açıklanmasının geri 

bırakılması kararı yönünden Ağır Ceza Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere tebligattan ve 

dosyanın gönderilmesinden itibaren süresi içerisinde itiraz edilmediği taktirde hükmün 

kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 1605 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TORBALI KURU ÇAY NAKLĠYE ĠġĠ YAPILACAKTIR 

Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVĠN 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 2200 Ton. Torbalı Kum Çay ve nakliye ĠĢi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak, Rize 100, Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne nakledilmesi 

iĢi, Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile 

yapılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Muratlı Çay Fabrikası 

Müdürlüğü / Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVĠN adresinden temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28/03/2016 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Muratlı 

Çay Fabrikası Müdürlüğü/Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVĠN adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġstekliler tekliflerinde Ġstenen Normlarda tek Fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Ġstekliler teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 ü oranında geçici teminat, 

yapılacak sözleĢme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġstekliler bu ihalede, yükleme iĢine ayrı nakliye iĢine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - Ġhale Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 

10 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

11 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2467/1-1 

—— • —— 

VĠDALI KOMPRESÖR GENEL REVĠZYONU YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızda bulunan 1 Adet 150 KW vidalı kompresörün genel revizyonu, teklif 

alma yoluyla yaptırılacaktır. 

2 - Yaptırılacak iĢ, Fabrikamız adresinde görülebilir. Ayrıca söz konusu iĢ ile ilgili bilgi 

fabrikamız Teknik ĠĢler Müdürlüğü’nden alınabilir. 

3 - Teklifler en geç 24.03.2016 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66           Faks: 397 33 71 - 74 2574/1-1 
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10 ADET VENTĠLATÖR VE 10 ADET MONĠTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Ventilatör ve Monitör alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi 

ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/82257 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Adet Ventilatör ve 10 Adet Monitör Alımı 

b) Teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi) 

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren iĢe baĢlanıp malzemelerin 

tamamı 75 (YetmiĢbeĢ) takvim günü içinde CIP/Ankara 

gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine nakil/teslimi yüklenici 

tarafından yapılacaktır.) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 06.04.2016 ÇarĢamba günü, saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.5. Kalite ve Standarda iliĢkin belgeler ve taĢıması gereken kriterler: 

4.2.5.1. Ġsteklilerin, T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TĠTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 

(TĠTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - Ġhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 06.04.2016 ÇarĢamba günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2585/1-1 
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3 ADET KUVÖZ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2016/71761 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı  

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4271 - 4272 

ç) Faks Numarası : 232 311 4322 

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr. 

2 - Ġhale Konusu malın 

a ) Adı : 3 ADET KUVÖZ CĠHAZI Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz 

Alımları 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ 

ĠZMĠR 

d) Teslim Tarihi : 90 (Doksan) takvim günüdür. 

3 - a) Ġhalenin yapılacağı yer, 

        tarih ve saat : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü - Ġhale Salonu 

Ġhale Tarihi – Saati : 29/03/2016 Salı günü - 11:00 

3.b) Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
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onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

3.c.2. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek 

parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyat listesini ihale teklif dosyasında sunmalıdır. 

3.c.3. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduklarını gösteren 

belgeyi ihale teklif dosyasında sunmalıdır. 

3.c.4. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―….. marka…… 

model……cihazı teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi‖ baĢlığı altında teklif veren firmanın 

baĢlıklı kağıdına yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede 

istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik 

Ģartname maddesi iĢaretlenmiĢ olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal 

kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır. 

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır. 

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1.a. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri ġube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6.1.b. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü - Ġhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 2446/1-1 
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HAM SĠLĠNDĠR BAġLIĞI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/75830 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

     türü ve miktarı : 944 Adet ham silindir baĢlığı, teknik Ģartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 31/03/2016 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

31/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2457/1-1 

————— 

TÜLOMSAġ (TÜRKĠYE LOKOMOTĠF VE MOTOR SANAYĠ A.ġ.) TARAFINDAN 

3 TĠP AKS SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2016/76686 

1 - Ġdarenin;  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/ 

TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  

c) Elektronik Posta Adresi  : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 1) 50 Adet Çap 1000 mm Aks Mili (Paylı) 

  2) 50 Adet Poz Otosu Aks Mili 

  3) 70 Adet DE 22000 Tipi Aks Mili 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 07.04.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.  

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2564/1-1 
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TZK VE ÇZK PALETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı : TZK ve ÇZK paleti 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/75310 

Dosya no : 1626017 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TZK ve ÇZK paleti (3 kalem) 

b) Teslim yeri : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip ÇZK paleti 75 takvim günü 

diğerleri 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 04.04.2016 Pazartesi günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1- --- 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif beraber çalıĢan Tek zincirli konveyör paletli 

zinciri ve tek zincirli konveyör paleti için toplamda en düĢük, diğer kalem için ise en düĢük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 04.04.2016 PAZARTESĠ günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 2447/1-1 
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DOM SU SEVĠYE GÖSTERGESĠ ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2016/78749 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14  06100 YeniĢehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel. :(0 312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks :(0 312) 458 58 00  458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Bor ve Malatya ġeker Fabrikalarının buhar 

kazanlarında kullanılmak üzere, detayları teknik 

Ģartnamede yazılı muhtelif özelliklerde; Bor ġeker 

Fabrikası için 1 adet ve Malatya ġeker Fabrikası için 4 

adet olmak üzere toplam 5 adet Dom Su Seviye 

Göstergesi satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Dom Su Seviye Göstergeleri tek parti halinde ihtiyaç 

sahibi Bor ve Malatya ġeker Fabrikaları Malzeme 

Ambarlarına teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Odası (6. Kat) 

b) Son teklif verme (ihale)  

    tarihi ve saati : 29 Mart 2016 Salı günü, saat 14:00 

4 - Ġhale; Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No. 14 

YeniĢehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL.25,00 (Y.YirmibeĢ Türk Lirası) karĢılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 29.03.2016 Salı günü, saat 14:00’e kadar MithatpaĢa Cad. No: 14 (06100) 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

Ġdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 2468/1-1 
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AES MARKA PRES FĠLTRE PLAKALARINDA KULLANILAN  

MEMBRAN SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no  : 2016/79412 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14 06100 YeniĢehir / Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01  

c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) adı, niteliği, türü ve miktarı : AES Marka Pres Filtre Plakalarında Kullanılan 

Membran, Mal Alımı,  

  15 Takım (1 Takım=2 Adet)  

b) Teslim yeri : UĢak ġeker Fabrikası  

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Odası (6.Kat)  

b) Son teklif verme  

    (ihale) tarihi ve saati : 30 Mart 2016 ÇarĢamba günü, saat 14:00  

4 - Ġhale; ġartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No. 14 

YeniĢehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL. 25,00 (Y.YirmibeĢ Türk Lirası) karĢılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 30.03.2016 ÇarĢamba günü, saat 14:00’e kadar MithatpaĢa Cad. No:14 

(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve arĢiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 2507/1-1 



Sayfa : 276 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

EVSEL KATI ATIĞIN (BELEDĠYE ÇÖPÜ) GERĠ DÖNÜġÜMÜ ĠġĠ  

ĠMTĠYAZ HAKKI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġhalenin Konusu: 

Ordu Ġli genelinde toplanan evsel katı atığın (Belediye çöpü), Ġdareye ait geri dönüĢüm ve 

ön iĢlem tesislerinde, Ġdarece geri dönüĢtürülebilecek ve biyolojik kısımlarının ayrıĢtırılmasından 

sonra, 80 mm elek üzeri malzemenin istekli tarafından kurulacak ATY üretim tesisine Ġdare 

tarafından nakledilerek iĢlenmesi, kurutulması ve bertaraf edilmesi, bertarafı mümkün olmayan 

inert malzemenin Ġdare tarafından depolama sahasına nakledilerek, idari ve teknik Ģartnameleri 

doğrultusunda 20 (yirmi) yıl süreyle imtiyaz hakkı verilmesi iĢi, 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye çıkartılacaktır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı: 

2.1. Ġdarenin Adı : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

2.2. Ġlgili Birim Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

2.3. Ġlgili Adres : ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ 

ORDU 

2.4. ĠletiĢim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18 

2.5. Ġhalenin Yapılacağı yer : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Encümen Toplantı 

Salonu (ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 

Altınordu/ORDU) 

2.6. Ġhale Tarihi ve Saati : 30/03/2016 ÇarĢamba günü Saat: 14.00 

2.7. Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a Maddesi 

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü. 

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat: 

3.1. Ġhale konusu iĢin satıĢ bedeli ton baĢına KDV hariç 3,50 TL’dir. 

3.2. Ġhale konusu iĢin geçici teminatı, muhammen bedelin 20 yıllık toplam tutarı olan 

3.500.000,00 TL’nin %3’ü (yüzde üç) olup, 105.000,00 TL’dir. 

4 - ġartname ve eklerinin nereden, ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı - Emlak ve Ġstimlak ġube 

Müdürlüğünden, 100,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 

5.1. Gerçek kiĢi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kiĢi olması 

halinde tüzel kiĢiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, 2016 yılı içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda 

Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu 

tüzel kiĢiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya DıĢiĢleri Bakanlığınca 

onaylanmıĢ olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kiĢi olması halinde, 

ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
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Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin noter onaylı 

vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

5.3. Gerçek kiĢi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kiĢi olması halinde 

tüzel kiĢiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri, 

5.4. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin 

yukarıda ilk üç maddede belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması, 

5.5. Ġhale ġartnamesi 18’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin 

taahhütname, 

5.6. Ġhale ġartnamesinde belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat 

mektubu, 

5.7. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyor ise, Ġstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmıĢ noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

5.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

5.9. Ġhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar 

Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler, 

5.10. Teknik ġartname dahilinde tanımlanmıĢ olan, kullanılacak teknolojilerin 

tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının 

öngörüsü hususlarına iliĢkin isteklinin hazırlamıĢ olduğu dokümanlar, 

5.11. Ġhale ġartnamesinde belirtilmiĢ olan teminat mektubu ile ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden alınacak teyit yazısı. 

5.12. Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesi. Bu Belgelerin 

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluĢları veya 

Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu 

belgelendirme kuruluĢlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma 

AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢu 

olduklarının ve bu kuruluĢlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk 

Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ortak giriĢim olması 

halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerden en az birinin bu belgeye sahip olması yeterlidir. 

Teyit yazısı ihale veya son baĢvuru tarihinde geçerli olması koĢuluyla düzenlendiği tarihten 

itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edildiği duyurulan belgelendirme kuruluĢları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon 

Markası taĢıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu 

değildir. 
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5.13. Ġsteklilerin atık bertarafı ile ilgili Bertaraf Lisans/Ġznine sahip olması gerekmektedir. 

5.14. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler : 

5.14.1. Ġhale konusu yatırım bedelinin %50’sinde (yüzde elli) az olmamak üzere, istekli 

tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit kredisini veya 

kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı 

bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. 

5.14.2. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan Ortak GiriĢim 

Beyannamesi hazırlanıp Ġdareye sunulacaktır. 

5.15. Ortak GiriĢim: 

5.15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi, iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. 

5.15.2. ĠĢ ortaklığında en çok hisseye sahip ortak pilot ortak olarak gösterilmek 

zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eĢit olduğu iĢ ortaklığında ise bu ortaklardan 

biri pilot ortak olarak belirlenir. 

5.15.3. ĠĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif verecek Ġstekliler, ortak giriĢim 

yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan ortak giriĢim beyannamesini 

teklifleriyle beraber sunacaklardır. 

5.15.4. Ġhalenin iĢ ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleĢme imzalanmadan önce, 

ortaklarca imzalanmıĢ noter tasdikli iĢ ortaklığı sözleĢmesi Ġdareye sunulacaktır. 

5.15.5. Ġhalenin iĢ ortaklığı üzerinde kalması halinde, iĢ ortaklığı Hak Sahibi olarak tayin 

edilebileceği gibi, iĢ ortaklığını oluĢturan ortaklar, dilerlerse yüzde oranları aynı kalmak Ģartıyla 

yeni bir tüzel kiĢilik (sermaye Ģirketi) kurarak Ġdareyle SözleĢmeyi imzalayabileceklerdir. 

5.15.6. ĠĢ ortaklığı sözleĢmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların 

iĢin yerine getirilmesinde müĢtereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. 

5.15.7. ĠĢ ortaklığında yeterlilik Ģartına sahip ortak/ortakların hissesi %30’dan (yüzde 

otuz) aĢağı olamaz. 

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

Ġstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve baĢvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 adresinde bulunan Ordu BüyükĢehir 

Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı - Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğüne 

ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat: 15.00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġstenen belgelerin posta ile gönderilmesi 

halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaĢması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 

edilemez. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 2444/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kırşehir Belediye Başkanlığından: 

YarıĢmanın Türü ve ġekli 

KırĢehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 23.maddesine 

istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, ġehir ve Bölge 

Planlama ve Güzel Sanat Eserleri YarıĢma Yönetmeliği çerçevesinde ulusal, serbest, mimari proje 

yarıĢması olarak ―KırĢehir Gezegenevi ve Kültür Parkı Mimari Proje YarıĢması‖ düzenlenmiĢtir. 

YarıĢmanın Yeri ve Konusu 

YarıĢma arsası KırĢehir ili, merkez ilçe sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti KırĢehir 

Belediyesi’ne ait olan 4407 ada/ 1 parsel ve 4408 ada/ 1 parselde bulunmaktadır.   

YarıĢma konusu açıklanan yerde yapılacak gezegenevinin ve kültür parkının tasarımıdır.  

YarıĢmaya Katılma KoĢulları 

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten 

men cezalısı durumunda olmamak.  

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 

• Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak. 

• Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 

• ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak 

katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir.) 

• YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 

• YarıĢmayı açan idare adına hareket eden danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında 

olmamak. 

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olmamak. 

YarıĢma Takvimi 

• YarıĢmanın ilanı : 18 Mart 2016, Cuma 

• Soru sormak için son tarih : 25 Nisan 2016, Pazartesi 

• Cevapların ilanı : 29 Nisan 2016, Cuma 

• Projelerin teslimi : 18 Temmuz 2016, Pazartesi 

• Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi : 20 Temmuz 2016, ÇarĢamba 

• Jüri çalıĢması baĢlangıcı : 23 Temmuz 2016, Cumartesi 

• Kolokyum : 30 Temmuz 2016, Cumartesi 

Asli Jüri Üyeleri 

• Can ÇĠNĠCĠ, Mimar 

• Orçun ERSAN, Mimar 
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• Celal Abdi GÜZER, Mimar (Jüri BaĢkanı) 

• Meral ÖZDENGĠZ BAġAK, Mimar 

• Mimar Sinan GÖMCÜ, ĠnĢaat Mühendisi 

Ödüller ve Ödeme ġekli 

• 1. Ödül : 30.000 TL 

• 2. Ödül : 20.000 TL 

• 3. Ödül : 15.000 TL 

• 1. Mansiyon : 8.000 TL 

• 2. Mansiyon : 8.000 TL 

• 3. Mansiyon : 8.000 TL 

• 4. Mansiyon : 8.000 TL 

• 5. Mansiyon : 8.000 TL 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 

tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarıĢmacılara en geç 30 gün 

içinde net olarak ödenecektir.  

ġartname ve Eklerinin Temini 

ġartname ve ekleri www.kirsehir.bel.tradresinde yarıĢma süresince bulundurulacaktır. 

YarıĢmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karĢılığında yarıĢmaya kayıt 

yaptıracaklardır.  

Banka hesap bilgisi : KırĢehir Belediyesi, Halkbank KırĢehir ġubesi 

  IBAN: TR92 0001 2009 5020 0007 0000 20 

Yer Görme 

Bu yarıĢmada yer görmek zorunlu değildir.  

Ġdarenin Adı ve ĠletiĢim Bilgileri 

YarıĢmayı Açan Kurum : KırĢehir Belediyesi  

Adres : KırĢehir Belediyesi, KırĢehir 

Telefon : +90 386 213 10 23 

E-posta : gezegenevi@kirsehir.bel.tr 

Web : www.kirsehir.bel.tr 2514/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

GümüĢ Madencilik ĠnĢaat Petrol Turizm Sanayi ve Tic. A.ġ’nin ġanlıurfa ili sınırları 

içerisinde sahip bulunduğu AR/GMġ/5022 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 

28.02.2016 tarihinde sona ermiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 2505/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
 

ĠĢletmecinin 

Unvanı 

Vergi Kimlik 

Numarası 

ĠĢletmecinin 

Bilinen Adresi 

Kanuni 

Dayanak 

Dönem/ 

Borç Türü 

Borç 

Miktarı 

(TL) 

NSH SĠSTEM 

TEKNOLOJĠ VE 

BĠLĠġĠM HĠZ. 

SAN. VE TĠC. 

LTD. ġTĠ. 

6320391021 

Ġstoç Otomarket E 

Plaza K:2 D:18 

Mahmutbey 

Bağcılar 

ĠSTANBUL 

EHK’nın 11’nci 

ve EHSĠYY’nin 

16’ncı maddesi, 

2010/  

Ġdari Ücret 
194,25 

NSH SĠSTEM 

TEKNOLOJĠ VE 

BĠLĠġĠM HĠZ. 

SAN. VE TĠC. 

LTD. ġTĠ. 

6320391021 

Ġstoç Otomarket E 

Plaza K:2 D:18 

Mahmutbey 

Bağcılar 

ĠSTANBUL 

EHK’nın 11’nci 

ve EHSĠYY’nin 

16’ncı maddesi 

2011/  

Ġdari Ücret 
152,63 

NSH SĠSTEM 

TEKNOLOJĠ VE 

BĠLĠġĠM HĠZ. 

SAN. VE TĠC. 

LTD. ġTĠ. 

6320391021 

Ġstoç Otomarket E 

Plaza K:2 D:18 

Mahmutbey 

Bağcılar 

ĠSTANBUL 

01/12/2011 

tarihli ve 

2011/DK-

08/619 sayılı 

Kurul Kararı 

Ġdari Para 

Cezası 
138,75 

 

Elektronik HaberleĢme Kanunu’nun (EHK) ―Yetkilendirme ücreti‖ baĢlıklı 11’nci 

maddesi, ―Kurumun yetkisi ve idari yaptırımlar‖ baĢlıklı 60’ıncı maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 

27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik HaberleĢme Sektörüne ĠliĢkin 

Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSĠYY)’nin; ―Ġdari ücret‖ baĢlıklı 16’ncı maddesi, 

Telekomünikasyon Kurumu Tarafından ĠĢletmecilere Uygulanacak Ġdari Para Cezaları Ġle Diğer 

Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı, 7’nci, 32’nci ve 34’üncü maddeleri 

uyarınca ―ĠĢletmecinin hak ve yükümlülükleri‖ baĢlıklı 19’uncu maddesinde yer alan hükümler 

uyarınca, NSH Sistem Teknoloji ve BiliĢim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin: 

1 - 04/08/2010-31/12/2010 dönemi gelir tablosunun net satıĢlar (55.499,88 TL) kaleminde 

yer alan meblağın % 0,35 (onbinde otuz beĢ)’ine tekabül eden 194,25 TL idari ücret tutarını, son 

ödeme günü olan 30/04/2011 tarihi itibariyle gecikme faizi ile birlikte, 

2 - Yetkilendirilmesi 30/11/2011 tarihinde iptal edilmesi nedeniyle, 01/01/2011-

30/11/2011 dönemi gelir tablosunun net satıĢlar (43.608,74 TL) kaleminde yer alan meblağın % 

0,35 (onbinde otuz beĢ)’ine tekabül eden 152,63 TL idari ücret tutarını, son ödeme günü olan 

30/12/2012 tarihi itibariyle gecikme faizi ile birlikte, 

3 - 01/12/2011 tarihli ve 2011/DK-08/619 sayılı Kurul Kararı gereği, 2010 yılı gelir 

tablosunda net satıĢlar  (55.499,88 TL) kaleminde yer alan meblağın, % 0,25 (onbinde yirmibeĢ)’i 

oranına isabet eden 138,75 TL tutarındaki idari para cezası, 

olmak üzere, ödenmesi gereken idari ücretler ve idari para cezası borcu bulunmaktadır.  

Bu itibarla, bahsi geçen idari ücret ve idari para cezası tutarlarını, Bilgi Teknolojileri ve 

ĠletiĢim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt ġubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 

2009 4110 0005 0000 16 numaralı hesaba, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte 

yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 2512/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2573/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2579/1/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2579/2/1-1 
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

maddesinde belirtilen asgari koĢulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamıĢ olmak 

koĢuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca 

AraĢtırma Eserini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmiĢlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları, 

ayrıca Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değiĢecek 

bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamıĢ 

olmaları gerekmektedir. 

Yurt dıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir.  

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 
 

TIP FAKÜLTESĠ 

Bölüm  Kadro Unvanı Adet Aranan ġartlar 

Göz Hastalıkları Profesör 1 

- Pediatrik Oftalmoloji, ġaĢılık ve Kornea 

konularında çalıĢmalar ve yayın yapmıĢ 

olmak.  

Üroloji Profesör 1 
- Endoüroloji konularında çalıĢmalar ve yayın 

yapmıĢ olmak.   

Tıbbi Biyokimya Profesör 1 
- Beslenme Biyokimyası ve Nutrigenomiks ile 

ilgili yayın yapmıĢ olmak.  

Tıp Eğitimi Doçent 1 - Tıp Eğitimi Doçenti olmak.  
 

BAġVURU ADRESĠ: Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, KayıĢdağı Cad. 

No: 32    AtaĢehir-ĠSTANBUL  

Tel: 0 216 500 44 44 2580/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNĠVERSĠTEMĠZE ―ÖĞRETĠM ÜYESĠ‖ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda gösterilen Bölümüne 2547 sayılı Kanun ve ―Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim 

üyesi alınacaktır.  

ĠLAN BAġLAMA TARĠHĠ : 17.03.2016 

ĠLAN BĠTĠġ TARĠHĠ (Son BaĢvuru) : 31.03.2016 

BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

Doçentler Ġçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* YÖK Formatında ÖzgeçmiĢ 

* Nüfus Cüzdanı Sureti 

* Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 

Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurt dıĢından alınan diploma var ise Yükseköğretim 

Kurulu BaĢkanlığınca verilen Denklik Belgesi), 

* Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 

* Ġngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eĢdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almıĢ 

olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini Ġngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

Ġngilizcenin ana dili olarak konuĢulduğu ülkelerde tamamlamıĢ olmak. (Bu koĢul yabancı dilde 

(Ġngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.) 

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze Ģahsen 

baĢvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan baĢvurular geçersiz 

sayılacaktır. 
 

FAKÜLTE BÖLÜM 

ÖĞRETĠM 

ÜYESĠ BAġVURU ġARTLARI 

KADRO 

SAYISI 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Yönetimi 

(Ġngilizce) Bölümü 

Doçent 

Lisans eğitimini ve Doktorasını 

Ġktisat alanında yapmıĢ, 

Uluslararası Ticaret ve Finans 

alanında çalıĢıyor olmak. 

1 

 2592/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.11.2015 - 129 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.11.2015 - 4274 ANTALYA 

Isparta Ġli, Yalvaç Ġlçesi, Körküler Köyü, Delikır mevkiinde bulunan antik yerleĢim 

alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları gösterildiği Ģekilde III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 2363/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.11.2015/129 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.11.2015/4273 ANTALYA 

Isparta Ġli, Aksu Ġlçesi, KurtuluĢ Mahallesi, DeliktaĢ Mevkiinde bulunan Antik YerleĢim 

Alanı ve Kalenin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kireççukuru Mevkiinde bulunan ġapel’in ise 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ olarak kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

koruma alanı sınırları gösterildiği Ģekilde tescil edilmesine karar verildi. 

 
 2364/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.11.2015/128 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.11.2015/4260 ANTALYA 

Burdur Ġli, Tefenni Ġlçesi, kısmen YeĢilköy ve HasanpaĢa Köyleri sınırları içerisindeki 

Yellik Tepe üzerinde yer alan antik dönem kale yapısı ile Yellik Tepe’nin güneyindeki alanda yer 

alan antik yerleĢim alanının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği 

Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 2365/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.11.2015/128 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.11.2015/4259   ANTALYA 

Burdur Ġli, Çavdır Ġlçesi, Ambarcık Köyü sınırlarında Ambarkaya ÇeĢmesi ve Sulağan 

Pınarı Mevkii’nde kaya kabartmaları, lahit mezarlar, Tümülüs, Ģapel vb kalıntıların bulunduğu 

sahanın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki 

1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi.    

 
 2366/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.11.2015/128 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.11.2015/4258      ANTALYA 

Burdur Ġli, Gölhisar Ġlçesi, Ġbecik Köyü, 3555 parsel ve yakın çevresinde kalıntıların 

bulunduğu sahanın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının 

kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 

 
 2367/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.11.2015/128 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.11.2015/4227 ANTALYA 

Antalya Ġli, Manavgat Ġlçesi, Hocalı Mahallesi sınırları içerisinde Gedikler Mevkii 

yakınlarında tespiti yapılan antik dönem yerleĢim alanının, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada gösterildiği Ģekliyle 

belirlenmesine karar verildi.  

 
 2368/1-1 



Sayfa : 300 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2015/127 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2015/4219   ANTALYA 

Antalya Ġli, KaĢ Ġlçesi, DoğantaĢ Mahallesi sınırları içerisinde Karabel mevkiinde bulunan 

antik döneme ait kalıntıların bulunduğu alanın kararımız eki 1/25.000 ölçekli paftada sınırları 

gösterildiği Ģekilde ―I.Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 2369/1-1 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 301 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2015/127 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2015/4203 ANTALYA 

Antalya Ġli, Serik Ġlçesi, Nebiler Mahallesi, Dorumburnu mevkiinde tespit edilen alanın 

kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 2370/1-1 



Sayfa : 302 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2015/127 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2015/4199   ANTALYA 

Antalya Ġli, Aksu Ġlçesi, Konak Mahallesi, 13404 Ada, 6 Parsel içerisinde yer alan 

Tümülüsün karar eki 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekliyle, I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Konak Mahallesi, 328 Ada 1 Parsel içerisinde yer alan 

Tümülüsün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 

ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekliyle koruma alan sınırının belirlenmesine, yine 

Soğucaksu Mahallesi, 13323 Ada, 130 Parsel sınırları içerisinde bulunan mezarlık alanının kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekliyle 

koruma alan sınırının belirlenmesine karar verildi. 

 
 2371/1-1 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 303 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2015/127 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2015/4196 ANTALYA 

Antalya Ġli, DöĢemealtı Ġlçesi, Yukarıkaraman Mahallesi Güllük Dağı Termessos Milli 

Parkı ile I.Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde yer alan antik yerleĢim alanının, kararımız 

eki 1/25.000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde ―I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil 

edilmesine karar verildi.   

 
 2372/1-1 



Sayfa : 304 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.09.2015/124 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.09.2015/-4113 ANTALYA 

Antalya Ġli, GündoğmuĢ Ġlçesi, OrtakonuĢ Mahallesinde bulunan Kemer Köprünün 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 2373/1-1 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 305 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.09.2015/124 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.09.2015/4097   ANTALYA 

Isparta Ġli, Merkez Ġlçe, Büyük Hacılar Köyü, Tekke mevkiinde bulunan kaya mezarının 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ olarak tescil edilmesine, koruma alanı sınırının 

1/10000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi.  

 
 2374/1-1 



Sayfa : 306 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2015/132 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2015/4422 ANTALYA 

Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, Güzeloba Mahallesi sınırlarında 6732 ada 1 numaralı 

parselde tespiti yapılan arkeolojik kalıntıların I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, sit sınırlarının 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar 

verildi. 

 
 2375/1-1 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 307 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2015/132 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2015/4418 ANTALYA 

Antalya Ġli, Kemer Ġlçesi, Tekirova Mahallesi, Olympos Beydağları Sahil Milli Parkı 

sınırları içerisinde yer alan Phaselis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 

kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada yeniden düzenlenen paftasının uygun bulunduğuna karar verildi. 

 



Sayfa : 308 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

 
 2376/1-1 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2015/132 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2015/4411 ANTALYA 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Kızıllı Mahallesi, Hayıtlı/Sarıpça mevkiinde yer alan antik 

yerleĢim alanının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 2377/1-1 



Sayfa : 310 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2015/132 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2015/4403    ANTALYA 

Antalya Ġli, Manavgat Ġlçesi, Sülek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 104 ada 3, 4, 5, 

6 parseller ve 238 parselin bulunduğu alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları 

gösterildiği Ģekilde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 2378/1-1 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 311 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2015/131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2015/4393      ANTALYA 

Isparta Ġli, Yalvaç Ġlçesi, Çamharman Köyü, Kiremitlik Mevkii’nde yer alan seramik 

parçalarının bulunduğu alanın, DumlubaĢı Mevkii 1'de  yer alan lahit kapağı, taban tuğlaları, 

stroter ve seramik parçalarının bulunduğu alanın, DumlubaĢı Mevkii 2'de  yer alan stroter, 

kalypter seramik parçalarının bulunduğu alanların III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmelerine, sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle 

belirlenmesine karar verildi. 

 



Sayfa : 312 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 313 
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Sayfa : 314 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2015/131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2015/4391 ANTALYA 

Isparta Ġli, Yalvaç Ġlçesi, Çamharman Köyü, Tuğluk mevkiinde bulunan Tuğluk Höyüğün 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 2380/1-1 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 315 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2015/131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2015/4389    ANTALYA 

Isparta Ġli, ġarkikaraağaç Ġlçesi Hanyeri Mevkiinde, antik yerleĢim alanının kararımız eki 

1/5000 ölçekli kadastral paftada sınırlarının gösterildiği Ģekilde 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 316 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2015/131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2015/4388   ANTALYA 

Isparta Ġli, ġarkikaraağaç Ġlçesi, Belceğiz Köyü sınırları içerisinde bulunan Belceğiz 

Höyük’ün kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral  paftada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.   

 
 2382/1-1 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 317 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2015/131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2015/4387 ANTALYA 

Isparta Ġli, ġarkikarağaç Ġlçesi, Yassıbel Köyü, Kale Dağı yamaçlarında yer alan Neapolis 

Antik Kenti’nin I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 

1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi.  

 
 2383/1-1 



Sayfa : 318 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2015/131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2015/4385   ANTALYA 

Isparta Ġli, Uluborlu Ġlçesi, Küçükkabaca Köyü,  Teknekaklık Mevkiinde, bulunan oda 

mezarı, tekne mezarı, kaya mezarlarının bulunduğu Teknekaklık Nekropolü’nün kararımız eki 1 / 

25000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine karar verildi.    
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17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 319 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2015/131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2015/4373 ANTALYA 

Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Soğukpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Gözetleme 

Kulesi I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının, bu alanlarda yapılacak her türlü uygulamaların 

hassas ve doğru olarak yürütülebilmesi amacıyla sayısallaĢtırılarak güncellendiği kararımız eki 

1/25000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna karar verildi. 

 
 2385/1-1 



Sayfa : 320 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2015/131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2015/4371    ANTALYA 

Antalya Ġli, GündoğmuĢ Ġlçesi, Narağacı ve Çayırözü Mahalleleri, GündoğmuĢ Yaban 

Hayatı GeliĢtirme Sahası sınırları içerisinde yer alan Avlağa ile AhırtaĢı Tepeleri üzerinde tespiti 

yapılan antik yerleĢim alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 

 
 2386/1-1 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 321 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2015/131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2015/4366   ANTALYA 

Antalya Ġli, Demre Ġlçesi, Belören ve Çağman Mahalleleri sınırları içerisinde, Asarcık 

Tepesi Antik yerleĢimi ile Arpa Alanı ve Karabel Mevkiindeki Antik yerleĢimleri I. ve III. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde 

geniĢletilerek güncellenmesine karar verildi.  

 
 2387/1-1 



Sayfa : 322 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 01.12.2015/130 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.12.2015/4318   ANTALYA 

Antalya Ġli, Kemer Ġlçesi, Merkez Mahallesinde Hazine mülkiyetindeki 639 nolu parselde 

bulunan antik yapı kalıntılarının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 2388/1-1 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 323 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 01.12.2015/130 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.12.2015/4313    ANTALYA 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, BaĢköy ve OdabaĢı Mahalleleri ile kısmen DöĢemealtı Ġlçesi 

Çıplaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 sarnıcın çevresiyle birlikte kararımız eki 1/2000 

ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine 

karar verildi. 

 
 2389/1-1 



Sayfa : 324 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 01.12.2015/130 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.12.2015/4312 ANTALYA 

Antalya Ġli, Aksu ilçesi, AltıntaĢ Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1542 ada 1 

parselde kararımız eki haritada gösterildiği Ģekilde duvar kalıntıları ve mimari elemanların olduğu 

taĢımaz kültür varlığı olarak tescilli alana ait koruma alanı sınırlarının I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı ve yüzeyde sadece yoğun seramik görülen yerlerin ise III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak yeniden düzenlenmesine karar verildi. 
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17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 325 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.11.2015/129 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.11.2015/4286    ANTALYA 

Burdur Ġli, Bucak Ġlçesi, Çamlık Köyü, Hacıbağ ve Kavaklı Mahalleleri sınırlarında yer 

alan Kremna Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının I.ve III. Derece olmak üzere yeniden 

düzenlendiği kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritaların uygun bulunduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.11.2015/129 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.11.2015/4283    ANTALYA 

Isparta Ġli, Gelendost Ġlçesi, Bağıllı Köyü’nde Aztepe Höyük’ün bulunduğu alanın 

kararımız eki 1/2.500 ölçekli ve koordinatlı haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 328 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.11.2015/129 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.11.2015/4281    ANTALYA 

Isparta Ġli, Yalvaç Ġlçesi, Sağır Köyü’nde Yalvaç Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit 

edilen antik yerleĢim alanının, kararımız eki 1/5.000 ölçekli ve koordinatlı haritada sınırlarının 

gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 329 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.11.2015/129 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.11.2015/4282   ANTALYA 

Isparta Ġli, ġarkikaraağaç Ġlçesi, AĢağıdinek Köyü’nde AĢağıdinek Höyük’ün bulunduğu 

alanın kararımız eki 1/2.500 ölçekli ve koordinatlı haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 330 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.11.2015/129 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.11.2015/4279    ANTALYA 

Isparta Ġli, Yalvaç Ġlçesi, Tokmacık Köyü sınırları içerisinde bulunan Tokmacık 

Tümülüsü’nün kararımız eki 1 / 2500 ölçekli kadastral  paftada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.11.2015/129 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.11.2015/4278     ANTALYA 

Isparta Ġli, Yalvaç Ġlçesi, Koruyaka Köyü sınırları içerisinde, Dedecik Mevkiinde bulunan 

Ağap Höyük’ün kararımız eki 1 / 2000 ölçekli kadastral paftada sınırlarının gösterildiği Ģekilde    

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.11.2015/129 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.11.2015/4277   ANTALYA 

Isparta Ġli, Yalvaç Ġlçesi, Ayvalı Köyü sınırları içerisinde, Ortaköy Mevkiinde bulunan 

Ortaköy Höyük’ün kararımız eki 1 / 5000 ölçekli kadastral paftada sınırlarının gösterildiği Ģekilde 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.02.2016/136 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.02.2016/4579 ANTALYA 

Antalya Ġli, Akseki Ġlçesi, AkĢahap ve Günyaka mahallelerini birbirine bağlayan orman 

yolu üzerinde yer alan antik yerleĢim alanının kararımız eki 1/10.000 ölçekli haritada sınırlarının 

gösterildiği Ģekilde I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.02.2016/137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.02.2016/4616 ANTALYA 

Antalya Ġli, KaĢ Ġlçesi, Bayındır Mahallesi,  Diblikçi Tepe Mevkiinde bulunan Antik 

YerleĢim Alanının 2 kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde, I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.02.2016/136 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.02.2016/4574 ANTALYA 

Antalya Ġli, Korkuteli Ġlçesi, Yazır Mahallesi sınırlarında yer alan Alagız, Karapınar ve 

Yalakçukuru Tepesi kale yerleĢimleri, Söğütçük Mahallesi, Baklaalan, GölgelitaĢ ve Yel 

değirmeni Mevkii antik yerleĢim alanları ile kısmen Yazır kısmen de Söğütçük Mahallesi 

sınırlarında kalan GöktaĢ ve Sazlıgeri Mevkii kale yerleĢimlerinin kararımız eki 1/25000 ölçekli 

haritada sınırları belirlendiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.02.2016/136 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.02.2016/4573 ANTALYA 

Antalya Ġli, Korkuteli Ġlçesi, Güzle Mahallesi, Büyükdüz Mevkii antik yerleĢim alanı 

sınırlarının geniĢletildiği kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırları gösterilen alanların I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.02.2016/136 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.02.2016/4548 ANTALYA 

Antalya Ġli, DöĢemealtı Ġlçesi, Bademağacı Mahallesi’nin Dibekli Mevkii olarak 

adlandırılan yüksek tepelerle çevrili bir plato üzerinde yer alan antik yerleĢim alanın kararımız eki 

1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2016/135 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2016/4544 ANTALYA 

Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, BektaĢ Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen antik yerleĢim 

alanının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde ―I.Derece Arkeolojik Sit 

Alanı‖ olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2016/135 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2016/4512 ANTALYA 

Isparta Ġli, ġakirkaraağaç Ġlçesi,Gedikli Köyü sınırları içerisinde tespit edilen ġapel ve 

mimari kalıntılarının  kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde ―I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2016/135 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2016/4511 ANTALYA 

Isparta Ġli, ġarkikaraağaç Ġlçesi, Yenicekale Köyü sınırları içerisinde bulunan Yenicekale 

Höyüğün kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2016/134 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.01.2016/4488 ANTALYA 

Antalya Ġli, Korkuteli Ġlçesi, Osmankalfalar Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen 

kültür varlıklarının bulunduğu alanın kararımız eki haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2016/134 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.01.2016/4483 ANTALYA 

Antalya Ġli, Korkuteli Ġlçesi, BaĢpınar Mahallesi sınırları içerisinde, Ova Mevkii 

yakınlarında tespit edilen Höyük ile BaĢpınar Mahallesi, BeĢik Mevkii’nde yer alan 4 adet 

tümülüsün bulunduğu alanların I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Korkuteli, BaĢpınar Mahallesi 

BeĢik Mevkii’nde yer alan, birbirine mesafeli konumdaki 2 adet tümülüsün ise ayrı ayrı 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ olarak 2863 sayılı yasanın 7. maddesi 

doğrultusunda tescil edilmelerine,Sit sınırları ve koruma alanlarının kararımız eki 1/1.000 ölçekli 

kadastral haritalarda sınırlarının gösterildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2016/134 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.01.2016/4487 ANTALYA 

Antalya Ġli, Korkuteli Ġlçesi, Kızılcadağ Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen kültür 

varlıklarının bulunduğu alanın kararımız eki haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 2408/1-1 



Sayfa : 348 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 

 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 349 

 

 



Sayfa : 350 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 351 

 



Sayfa : 352 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 353 

 



Sayfa : 354 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 355 

 



Sayfa : 356 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 357 

 



Sayfa : 358 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656 

 



17 Mart 2016 – Sayı : 29656 RESMÎ GAZETE Sayfa : 359 

 

 



Sayfa : 360 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2016 – Sayı : 29656

Sayfa

1

103

136

149

154

161

163
172
187

205
207

262
262

263
266
282

349

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.20 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2016/8584 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan

2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Ekli “Finansman
Anlaşması” ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
2016/8576 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin

Korunması Sözleşmesi’nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
2016/8577 İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’ye Değişiklik

Getiren 15 No’lu Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/8575 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989

(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013
Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/8645 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989
(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013
Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI
–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
2016/8520 Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında

Yönetmelik
— Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik
–– İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik
–– Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden Ek Ödeme

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/5)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/03/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı

NOT: 16/3/2016 tarihli ve 29655 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 6682 sayılı 2016 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 16/3/2016 tarihli ve 29655 2. mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de 6683 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu
yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


