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MADDE 1 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu

maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “Altmış” ibareleri “Otuz”

şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “altmış” ibaresi “otuz” şeklinde, beşinci cümlesinde yer

alan “altı” ibaresi “dört” şeklinde ve altıncı cümlesinde yer alan “altmış günlük” ibaresi “otuz

günlük” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Alt-

mış” ibaresi “Otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 2577 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “alt-

mış” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 2577 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-

le eklenmiştir.

“Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır.”

MADDE 5 – 2577 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10 – 1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10 uncu, 11 inci

ve 13 üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde

bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanır.”

MADDE 6 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesinin

birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “eş” ibaresi “eş, boşandığı eş” şeklinde değiştiril-

miştir.
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MADDE 7 – 5237 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde

yer alan “eşe” ibaresi “eşe, boşandığı eşe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – 5237 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine “eşe”

ibaresinden sonra gelmek üzere “veya boşandığı eşe” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – 5237 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine

“eşe” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da boşandığı eşe” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 12 nci

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kart-

larının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri

de yetkilidir.”

MADDE 11 – 5271 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Zorla getirme kararı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada

bulunması hâlinde bu araçlardan yararlanılmak suretiyle de tanığa bildirilir.”

MADDE 12 – 5271 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında

yakalanan ve belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişinin ser-

best bırakılması, Cumhuriyet savcısı tarafından emredilebilir. Bu hüküm her yakalama emri

için ancak bir kez uygulanabilir. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin dü-

zenlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından bin Türk lirası idari para cezası verilir.”

MADDE 13 – 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “hususun-

da” ibaresinden sonra gelmek üzere “somut delillere dayanan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – 5271 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“d) Adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını,” 

MADDE 15 – 5271 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan

“(e) bendinde” ibaresi “(e) ve (j) bentlerinde” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Ancak, (j) bendinde belirtilen konutunu terk etmemek yükümlülüğü altında geçen her iki gün,

cezanın mahsubunda bir gün olarak dikkate alınır.”

MADDE 16 – 5271 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

“bu madde hükümleri,” ibaresi “bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri,” şeklinde de-

ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekme-

yeceği hususunda en geç dört aylık aralıklarla; soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının

istemi üzerine sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde ise resen mahkeme tarafından 109 uncu

madde hükümleri göz önünde bulundurularak karar verilir.”
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MADDE 17 – 5271 sayılı Kanuna 110 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Adli kontrol altında geçecek süre

MADDE 110/A – (1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde adli kontrol

süresi en çok iki yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hâllerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha uza-

tılabilir.

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, adli kontrol süresi en çok üç yıldır.

Bu süre, zorunlu hâllerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı, Türk

Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölü-

münde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda dört yılı ge-

çemez.

(3) Bu maddede öngörülen adli kontrol süreleri, çocuklar bakımından yarı oranında uy-

gulanır.”

MADDE 18 – 5271 sayılı Kanunun 137 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki

cümle eklenmiş, maddenin dördüncü fıkrasına “soruşturma” ibaresinden sonra gelmek üzere

“veya kovuşturma” ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan “Başsavcılığı,” ibaresi “başsavcılığı

veya mahkeme,” şeklinde değiştirilmiştir.

“Beraat kararı verilmesi durumunda da tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar, hâkim denetimi

altında aynı usulle yok edilir.”

MADDE 19 – 5271 sayılı Kanunun 170 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“açıklanır.” ibaresi “açıklanır; yüklenen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bu-

lunmayan bilgilere yer verilmez.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – 5271 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, iddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi; telefon, telgraf, faks, elektronik posta

gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması hâlinde bu araçlardan yararlanılmak suretiyle de

bildirilir, ancak çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar bu durumda uygulanmaz.”

MADDE 21 – 5271 sayılı Kanunun 233 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

cümleler ve ikinci fıkrasına “yapılacak çağrı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve zorla getir-

me” ibaresi eklenmiştir.

“Kovuşturma evresine geçildiğinde çağrı kâğıdına iddianame eklenir. Ayrıca, iddianameye iliş-

kin bilgiler ve duruşma tarihi; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin

dosyada bulunması hâlinde bu araçlardan yararlanılmak suretiyle de bildirilir.”

MADDE 22 – 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin dördüncü fıkrasına “temel ce-

zadan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve koşulları bulunduğu takdirde zincirleme suça ilişkin

hükümler uygulandıktan sonra belirlenen cezadan” ibaresi ve maddenin sekizinci ve onbirinci

fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “şartların ger-

çekleştiği ve eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belir-

lenen yaptırım doğrultusunda” ibaresi “şartların gerçekleştiği, eylemin seri muhakeme usulü

kapsamında olduğu ve dosyadaki mevcut delillere göre mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiği
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kanaatine varırsa talep yazısında belirtilen yaptırımdan daha ağır olmamak üzere dört ila ye-

dinci fıkra hükümleri doğrultusunda” şeklinde ve ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“Bu fıkraya aykırı olarak düzenlendiği, belirlenen yaptırımda maddi hata yapıldığı, yaptırım

hakkında 231 inci veya Türk Ceza Kanununun 50 nci ve 51 inci maddelerinin uygulanmasında

objektif koşulların gerçekleşmediği ya da teklif edilen cezanın mahiyetine uygun bir güvenlik

tedbiri belirtilmediği anlaşılan talep yazısı, eksikliklerin tamamlanması amacıyla mahkemece

Cumhuriyet başsavcılığına iade edilir. Cumhuriyet savcısı tarafından eksiklikler tamamlandık-

tan ve hatalı noktalar düzeltildikten sonra talep yazısı yeniden düzenlenerek mahkemeye gön-

derilir.”

“Seri muhakeme usulü, bu kapsama giren bir suçun, kapsama girmeyen başka bir suçla birlikte

işlenmiş olması hâlinde uygulanmaz.”

“(14) Dokuzuncu fıkra kapsamında mahkemece kurulan hükme itiraz edilebilir. İtiraz

mercii, itirazı üçüncü ve dokuzuncu fıkralardaki şartlar yönünden inceler.”

MADDE 23 – 5271 sayılı Kanunun 251 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“175 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama

usulü uygulanmaz.”

MADDE 24 – 5271 sayılı Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sulh ceza hâkimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı ya-

pılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hâkimine

aittir. İtirazı incelemeye yetkili mercilerin farklı olduğu hâllerde, itirazların gecikmeksizin in-

celenmesi amacıyla, kararına itiraz edilen sulh ceza hâkimliği tarafından gerekli tedbirler alınır.

Sulh ceza hâkimliği işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi

ağır ceza mahkemesi başkanına aittir.”

MADDE 25 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yedi kez” ibaresi

“dokuz kez” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “31/7/2021” ibaresi “30/11/2021” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 26 – 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve

Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Mahkemede staj

MADDE 73/A – (1) Hâkim adayları ile avukat stajyerleri, Mahkemede staj yapabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 27 – Bu Kanunun;

a) 16 ncı, 17 nci ve 24 üncü maddeleri 1/1/2022 tarihinde,

b) 11 inci, 20 nci ve 21 inci maddeleri 1/9/2021 tarihinde,

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13/7/2021
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HAYVANLARI KORUMA KANUNU İLE TÜRK CEZA KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7332 Kabul Tarihi: 9/7/2021

MADDE 1 – 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde, (o) bendinde yer alan “Çevre”
ibaresi “Tarım” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (p) bendi eklenmiş ve (j) bendinde yer
alan “ve süs” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“ı) Ev hayvanı: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından özellikle evde, iş yerlerinde ya da
arazisinde özel ilgi ve refakat amacıyla muhafaza edilen, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince
üstlenilen her türlü hayvanı,”

“k) Hayvan bakımevi: Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların reha-
bilite edileceği bir tesisi,”

“p) Rehabilitasyon: Sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılmasını,
aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesini,”

MADDE 2 – 5199 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ve
(k) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendine aşağıdaki cümle ek-
lenmiştir.

“j) Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş
hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini
sağlar ve eğitim çalışmaları yapar. Ayrıca yerel yönetimler, ilgili karar organının uygun görmesi
halinde hayvan hastanesi kurar.”
“Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldır-
makla yükümlüdürler.”
“Dijital kimliklendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3 – 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bakı-
mının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak” ibaresi, üçüncü ve beşinci fıkralarında
yer alan “ve süs” ibareleri ile beşinci fıkrasında yer alan “bilhassa ev ve bahçesi içerisinde”
ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı
ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ev hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, hayvan bakımı
ve korunması konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bakılan
hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Bakanlıkça çıkarıla-
cak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 4 – 5199 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-
le eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça”
şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar,
annenin ve yavrularının” ibaresi “Ev hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanla-
rın” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın görüşü alınarak Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.
“Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamaz, ancak buralarda Bakanlıkça izin
verilen ev hayvanı üretim yerlerindeki kedi ve köpeklerin satışı yapılabilir.”
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MADDE 5 – 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “acımasız ve zalimce işlem yapmak,” ibaresi ve (c) ve (d) bentlerinde yer alan “ve

süs” ibareleri madde metninden çıkarılmış, (e) bendine “vücutlarına” ibaresinden sonra gelmek

üzere “tedavi maksatlı olmayan” ibaresi eklenmiş, (j) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek.”

“l) Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplen-

dirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize

girişini, satışını ve reklamını yapmak.”

“m) Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak.

n) Ev hayvanını terk etmek.”

MADDE 6 – 5199 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş

ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, fıkranın mevcut (ı) bendinde yer alan “takdiri

ile” ibaresi “tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü

fıkrasında yer alan “il çevre ve orman” ibaresi “doğa koruma ve milli parklar il şube” şeklinde,

fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“b) Doğa koruma ve milli parklar il şube müdürü,

c) Tarım ve orman il müdürü,”

“d) Çevre ve şehircilik il müdürü,”

“1) İl baro temsilcisi veya ildeki barolardan birer temsilci,”

“Kurul en geç üç ayda bir başkanın çağrısı üzerine toplanır.”

“Gerektiğinde olağanüstü toplantılar yapılabilir.”

MADDE 7 – 5199 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “ge-

liştirmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “, denetlemek” ibaresi ve fıkraya (g) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bent buna göre (ı) bendi olarak teselsül et-

tirilmiştir.

“h) Kanunda belirtilen faaliyet ve görevleri yerel yönetimler ve tarım ve orman il mü-

dürlükleri ile eşgüdüm sağlayarak yaptırmak,”

MADDE 8 – 5199 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ev

ve süs hayvanlarının” ibaresi “Hayvanların” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “kurum ve kuru-

luşlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “teşvik veya” ibaresi ve “esas ve usuller,” ibaresinden

sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkra kapsamındaki faaliyetlerde kullanılmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerce

ayni veya nakdî bağış Bakanlığa ve yerel yönetimlere yapılabilir.”

MADDE 9 – 5199 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde hakkında 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş

ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”

MADDE 10 – 5199 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin başlığı “Hayvanat bahçeleri ve

doğal yaşam parkları” şeklinde değiştirilmiş, maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürür-

lükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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“Gerçek veya tüzel kişiler, hayvanların etolojisine ve habitatına uygun, serbest dola-
şımlarına imkan sağlayan doğal yaşam parkları kurabilir.

Hayvanat bahçeleri ile doğal yaşam parklarının kuruluşu ile çalışma usul ve esasları
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 11 – 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki idarî para cezaları

verilir:
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin ikinci cümlesine aykırı davrananlara

hayvan başına bin iki yüz Türk lirası idarî para cezası.
b) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi

ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri al-
mayanlara hayvan başına bin Türk lirası; üçüncü fıkrasına aykırı davranan işletme sahiplerine
beş bin Türk lirası idarî para cezası.

c) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davra-
nanlara hayvan başına bin Türk lirası idarî para cezası.

d) Fiil suç teşkil etmediği takdirde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan
neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına otuz beş bin Türk lirası; ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî
para cezası.

e) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara
hayvan başına bin iki yüz Türk lirası; yetkisi olmadığı hâlde hayvan deneyi yapanlara hayvan
başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

f) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine aykırı davrananlara beş yüz
Türk lirası; birinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırı davrananlara hayvan başına bin beş yüz
Türk lirası; dördüncü fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı davrananlara hayvan başına beş yüz
Türk lirası; beşinci fıkrası uyarınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara
beş bin Türk lirası; altıncı fıkrasına aykırı davrananlara üç bin Türk lirası; sekizinci fıkrasına
aykırı davrananlara hayvan başına bin Türk lirası idarî para cezası.

g) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara
beş bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

h) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına iki bin yüz
Türk lirası; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş bin iki yüz elli Türk lirası
idarî para cezası.

ı) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davrananlara hayvan başına iki bin
iki yüz Türk lirası; aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi hâlinde hayvan başına beş
bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

j) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (g), (h), (ı) ve (k) bentlerine aykırı
davrananlara hayvan başına bin beş yüz Türk lirası; (f) ve (1) bentlerine aykırı davrananlara
hayvan başına on bir bin Türk lirası; (d) bendine aykırı davrananlara iki bin Türk lirası; (n)
bendine aykırı davrananlara hayvan başına iki bin Türk lirası idarî para cezası.

k) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket
ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği
her ay için yirmi bir bin Türk lirası idarî para cezası.
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1) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına bin beş yüz Türk lirası idarî

para cezası.

m) 22 nci maddede belirtilen yükümlülüğe ve çıkarılacak yönetmelikte belirlenen hü-

kümlere aykırı davrananlara hayvan başına iki bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

Maddede düzenlenen kabahatlerin veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan

koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvan-

lara bakmak veya onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda ve-

rilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır.

Maddede düzenlenen kabahatlere konu olan ve 24 üncü madde uyarınca el konulan

kedi ve köpekler ile Bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi

bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.”

MADDE 12 – 5199 sayılı Kanuna 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Adli cezalar

MADDE 28/A – Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan

beş yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden kişi beş yıldan on yıla kadar hapis

cezası ile cezalandırılır.

12 nci madde kapsamındaki hayvan kesimleri ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasında

belirtilen hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan

dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan üç yıla kadar ha-

pis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

14 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak

suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muame-

lede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

11 inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak üzere, hayvanları dövüş-

türen kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Maddede düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi durumun-

da verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Maddede düzenlenen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan ko-

ruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara

bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda veri-

lecek ceza yarı oranında artırılır.

Sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere bu maddede belirtilen suçların iş-

lenmesi halinde soruşturma yapılması Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri

tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru

muhakeme şartı niteliğindedir. Suçüstü halinde ise soruşturma genel hükümlere göre yapılır.

İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen suçların başka bir kişi tarafından sahipli

hayvana karşı işlenmesi halinde hayvan sahibinin şikayeti üzerine de soruşturma yapılır.

Maddede düzenlenen suçlara konu olan ve 24 üncü madde uyarınca el konulan kedi ve

köpekler ile Bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi bulu-

nan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.”
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MADDE 13 – 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Belediyelerin sorumluluğu

EK MADDE 1 – Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan

büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike

arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması

amacıyla hayvan bakımevleri kurar.

Birinci fıkrada belirtilen hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine gö-

türülür. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ise sorumluluk alanındaki

bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürür. Rehabilite edilen hayvanlar Bakanlıkça

oluşturulan veri tabanına kaydedilir. Rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların, bakım-

evine getiren belediye tarafından öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

Rehabilite edilmemiş sahipsiz köpekler, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya ge-

çici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilir. Geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar

sonrasında, köpekler alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli

tedbirler alınır. Bakanlık da bu kapsamdaki köpeklerin kısırlaştırılmasına her türlü yardımda

bulunur.”

MADDE 14 – 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra hayvanların kullanıldığı

kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaktır.

Mevcut işletmeler, herhangi bir nedenle eksilen hayvan sayısını tamamlama ya da ar-

tırma, yeni şube açma gibi yollarla kapasite artırımına gidemez, üretim yapamaz, Bakanlığın

izni olmadan işletme hakkını devredemez, on yılın sonunda faaliyetine son verir. Bu işletme-

lerin hayvanların etolojisine uygun olarak faaliyet göstermesini sağlayacak kriterler, bu mad-

denin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılacak yönet-

melikle belirlenir.

Bu maddede belirtilen yasaklara aykırı davrananlara hayvan başına yirmi beş bin Türk

lirası idarî para cezası verilir.”

MADDE 15 – 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike

arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konu-

luncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya

bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergi-

leyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına

on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar bele-

diyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür.

Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye kadar sahip-

lenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvan-

larını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt etti-

renler hakkında, birinci fıkrada veya 28 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen

idari yaptırım hükümleri uygulanmaz. Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesin-

den önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu

hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür.
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Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız
olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve park-
larına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yer-
lere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte
uygulanmaya başlanır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, on bir bin Türk lirası idarî
para cezası verilir. Bu fıkrada belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası
verilir ve hayvanlara el konulur ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye
tarafından hayvan bakımevine götürülür.

Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bıra-
kabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edi-
len hayvanları kabul etmek zorundadır.

Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren altı ay içinde yürürlüğe konulur.”

MADDE 16 – 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş

bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar ek 1 inci mad-
denin birinci fıkrasında belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlüdür.

Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci fıkra gereğince
hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en
son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır. Bu oran büyükşehir belediyelerinde
binde üç olarak uygulanır. Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanıla-
maz.

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar dijital kimlik-
lendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorundadır.”

MADDE 17 – 5199 sayılı Kanunun;
a) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri” ibaresi “Çevre ve

Şehircilik” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “usul ve esasları,” ibaresi “usul ve esasları ile
burada çalışan personelin niteliğine ilişkin hususlar” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan “ve süs” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

c) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile”
ibaresi madde metninden çıkarılmış ve altıncı fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakan-
lığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesinin ikinci fık-
rası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Bu Kanunun;
a) 4 üncü maddesiyle 5199 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

hüküm, yayımı tarihinden bir yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13/7/2021
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

14 Temmuz 2021 – Sayı : 31541                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                            14 Temmuz 2021 – Sayı : 31541



14 Temmuz 2021 – Sayı : 31541                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                            14 Temmuz 2021 – Sayı : 31541



13 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı: 4270

13 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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CUMHURBAŞKANI KARARLARI
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13 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 4273

13 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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13 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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13 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PİYASA 
GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumlu-

luğunda bulunan ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerde veya 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen insan sağlığı
ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve
diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren uygun
ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya piyasada bulundurulmasını teminen piyasa
gözetimi ve denetimi ile sonucunda alınacak önlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluk alanında

bulunan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, alınacak önlemleri,
denetim personelinin görev, yetki ve yükümlülükleri ile iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerini
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve

Teknik Düzenlemeler Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve
392 nci maddeleri ve 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik hükümlerine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına

elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,  
b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez teşkilatı ve il müdürlüğünü,
c) Bakan yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bakan yardımcısını,
ç) Ciddi risk taşıyan ürün: Risk değerlendirmesine dayanması ve ürünün normal ve ön-

görülebilir kullanımının dikkate alınması kaydıyla, zarara yol açabilecek bir tehlikenin ger-
çekleşme olasılığı ve zararın ciddiyetinin büyüklüğünün birlikte ele alınması neticesinde, riskin
etkisi kısa vadede ortaya çıkmayan vakalar da dâhil olmak üzere, yetkili kuruluşların acil mü-
dahalesini gerektiren risk taşıyan ürünü,

d) Dağıtıcı: Ürünü tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya it-
halatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Denetim personeli: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere bu Yönetmelikte be-
lirtilen şekilde denetim personel kimlik kartı almış Bakanlıkça görevlendirilen personeli,
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f) Duyusal inceleme: Ürün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmadan
önce, denetim personelinin beş duyusu ve/veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme
veya kontrol araçları kullanılarak yapılacak fiziksel incelemeyi,

g) Düzeltici önlem: Bir ürünün uygunsuzluğunu ortadan kaldırmak amacıyla, iktisadi
işletmecinin gerçekleştirdiği faaliyeti,

ğ) Genel Müdürlük: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
h) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan ürünün iktisadi işletmeciye geri ge-

tirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,
ı) Gönüllü önlem: Bir yetkili kuruluşun talebi olmadan gerçekleştirilen düzeltici önlemi,
i) Güvenli ürün: Kullanım süresi, hizmete sunulması, kurulumu, kullanımı, bakımı ve

gözetimine ilişkin talimatlara uygun ve normal kullanım koşullarında kullanıldığında risk ta-
şımayan veya sadece ürünün kullanımına özgü asgari risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği
için gerekli düzeyde koruma sağlayan ürünü,

j) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik dü-
zenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulma-
sına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişileri,

k) İl müdürlüğü: Sanayi ve teknoloji il müdürlüklerini,
l) İl müdürü: Sanayi ve teknoloji il müdürlerini,
m) İmalatçı: Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi

isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
n) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
o) İthalatçı: Ürünü ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ö) Kanun: 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Ka-

nununu,
p) Komisyon: Ürün Güvenliği ve Denetimi Koordinasyon Komisyonunu,
r) Nihai kullanıcı: Bir ürünü ticaret, iş, zanaat ve mesleki faaliyetler dışında tüketici

olarak ya da sanayi veya mesleki faaliyeti için elinde bulunduran, Türkiye’de yerleşik veya
ikamet eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

s) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,
ş) Piyasaya arz: Ürünün piyasada ilk kez bulundurulmasını,
t) Piyasada bulundurma: Piyasaya arz edilen ürünün ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya

bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,
u) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki ürünün piyasada bulundurulmasını önlemeyi

amaçlayan her türlü tedbiri,
ü) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel ürün

güvenliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsa-
mında yer alan kamu yararını korumak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen faali-
yetleri ve alınan tedbirleri,

v) RAPEX: Gıda Dışı Güvenli Olmayan Ürünlere İlişkin AB Hızlı Uyarı Sistemini,
y) Risk: Zarara yol açacak bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile bu zararın ciddiyetinin

büyüklüğünün birleşimini,
z) Risk Değerlendirme Komisyonu: Uygunsuz ürünlerin taşıdığı riskin derecesini be-

lirlemek amacıyla kurulan Komisyonu,
aa) Risk taşıyan ürün: Ürünün kullanım amacı veya kullanım süresi ve uygulanabildiği

durumlarda hizmete sunulması, kurulum ve bakım gereklilikleri de dâhil olmak üzere, ürünün
normal ve öngörülebilir kullanım koşulları çerçevesinde, ilgili teknik düzenleme ya da genel
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ürün güvenliği mevzuatı kapsamında korunan insan sağlığı ve güvenliğini, iş yerinde sağlık
ve güvenliği, tüketicilerin korunmasını, çevreyi, kamu güvenliğini ve diğer kamu yararlarını,
makul ve kabul edilebilir değerlendirilen ölçünün ötesinde olumsuz etkileme olasılığı bulunan
ürünü,

bb) Şahit numune: Test ve muayene yapılmasına ihtiyaç duyulan hallerde; test, muayene
veya belgelendirme kuruluşuna gönderilmek üzere alınan numuneyle birlikte, numunenin zayi
olması veya yargıya başvurulması halinde kullanılmak üzere alınan ve Genel Müdürlük veya
il müdürlüğünce muhafaza edilen numuneyi,

cc) Teknik düzenleme: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme
veya üretim yöntemlerini ya da bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek ya da birkaçını ele alarak belirleyen
uyulması zorunlu mevzuatı,

çç) Tutanak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağını,
dd) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene

dâhil olmak üzere, uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,
ee) Uygunluk değerlendirmesi: Ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin

belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,
ff) Uygunluk işareti: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işa-

retini,
gg) Uygunsuzluk: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye veya genel ürün güvenliği mev-

zuatına uygun olmama halini,
ğğ) Ürün: Her türlü madde, müstahzar veya eşyayı,
hh) Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgi Sistemi: Bakanlığın PGD faaliyetlerine ilişkin

her türlü bilgi, belge ve verilerin kaydına, elektronik ortamda saklanmasına, gerektiğinde veri
girişi, veri çağırma, risk değerlendirmesi ve raporlama uygulamalarına imkân veren sistemi,

ıı) Yetkili temsilci: İmalatçının Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki bazı yü-
kümlülüklerini onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlen-
dirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) PGD; ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel ürün güvenliği

mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında yer
alan insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin
sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunması amacıyla Bakanlık tarafından
yürütülen faaliyetleri, denetimleri ve alınan tedbirleri kapsar.

(2) Teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün,
aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağ-
lığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda, bir ürünün güvenli olup olmadı-
ğının değerlendirmesi genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılır.

(3) Denetimin ürünün piyasaya arzından nihai kullanıcıya ulaştığı aşamaya kadar ya-
pılması esastır. Ancak, teknik düzenlemelerin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü koşullarda
denetim, piyasaya arz koşullarıyla sınırlı kalmak üzere ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum
veya bir mal ya da hizmet sağlanması sürecinde veya kullanım aşamasında da yapılabilir.
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(4) Teknik düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığın sorumluluğunda
olan ürünlerle ilgili PGD, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlere ilişkin PGD’yi, denetim personeliyle yürütür, ge-
rekli önlemleri alır ve gerektiğinde idari yaptırımlar uygular. 

b) Bakanlık sorumlu olduğu ürünlerin PGD’sini, yıllık denetim programının yanı sıra,
re’sen veya ihbar ve şikâyet üzerine yapar.

c) Satış ve kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri iletişim
araçlarında reklam ve ilanları yer alan ve satılan ürünler, piyasaya arz edilmiş kabul edilir.

ç) Ürüne ilişkin ihbar ve şikâyetler Bakanlığın internet sitesinde yer alan ihbar/şikâyet
formları, ilgili hizmet birimlerine ve il müdürlüklerine ait elektronik posta adresleri ile ilgili
internet adresleri kullanılarak veya mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı ola-
rak yapılır. Bakanlığın ALO ihbar/şikayet hattından da ihbar ve şikayetler yapılabilir.

d) Bakanlığa bildirilen bilgi, ihbar ve şikâyetler hakkında başvuru sahibine en geç otuz
gün içinde bilgi verilir. 

e) Denetim, ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edildiği, satıldığı ve
dağıtıldığı her yerde, depo, işyeri, nakil araçları ve gerektiğinde üretim tesislerinde veya üretim
ve hizmet aracı olarak kullanıldığı yer ve tesislerde, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj
veya dolum yapıldıkları yerlerde yapılır.

f) Denetimler, asgari şartlarda denetim yapılan yerlerdeki çalışmaları engellemeyecek
şekilde planlanır ve yapılır.

g) PGD, ürüne ait bilgi ve belgeleri ilgili mevzuat çerçevesinde incelemek, ürünü du-
yusal incelemek, gerektiğinde numune almak veya yerinde muayene ve/veya test yapmak ve
iktisadi işletmeciyi ilgili mevzuat ve teknik düzenlemeler hakkında bilgilendirmek suretiyle
gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetlerin sırası, kapsamı ve içeriği ile gerektiğinde tümümün ya da
ihtiyaca binaen bir kısmının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük
yetkilidir.

ğ) PGD faaliyetleri sırasında ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan
test, muayene veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanılır. Uygunluk değer-
lendirmesini yapan kuruluş haricinde ürünün test ve muayenesini yapacak kuruluş yoksa de-
netim personelinin gözetim ve denetiminde, bu kuruluşta veya imalatçının laboratuvarında ya-
hut bir başka imalatçının laboratuvarında ürünün test ve muayenesi yaptırılır. Ancak, test ve
muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Bakanlığa aittir.

h) Denetim sonunda üründe bir uygunsuzluk tespit edilmemesi, iktisadi işletmecinin
Kanun kapsamındaki ürüne yönelik sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Bakanlık, yapılan ihbar ve şikayetler üzerine, kullanıma geçmiş ürünün, piyasada
kendisini birebir temsil eden ürün bulunmaması durumunda, ürünün teknik dosyasını ve ilgili
belgeleri denetlemek yoluyla, ürünün piyasaya arz edildiği zamanda teknik mevzuatına uygun
olup olmadığını denetleyebilir.

Denetimin şekli
MADDE 6 – (1) PGD, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya bir-

kaçını kapsayacak şekilde yapılır:
a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme.
b) İlgili bir teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin

hükümler içermediği durumlarda, genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen düzenlemeler
çerçevesinde ürünün uygun olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinden inceleme.

c) Duyusal inceleme.
ç) Test ve muayene.
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Numune alma, test ve muayene
MADDE 7 – (1) Denetim personeli, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü tak-

dirde, her türlü test ve muayeneyi yaptırmak üzere denetlenen üründen numune alır. Numune
miktarı, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak
üzere, biri şahit numune olmak üzere üç takımı geçmeyecek miktarda iktisadi işletmeciden be-
deli ödenmeden alınır. Ancak, şahit numune alınmasının fiilen mümkün olmadığı hallerde, sa-
dece test ve muayenenin gerektirdiği ölçüde de numune alınabilir.

(2) Numune alınması halinde, denetim esnasında tutanağın ilgili bölümü doldurulur.
Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde denetim personeli
ile iktisadi işletmeci yahut çalışanlarıyla birlikte mühürlenir ve üzerlerine tutanak numarası,
tarafların bilgilerini gösteren unvan ve imzalar ile ürünün markası, modeli, parti ve seri numarasını
taşıyan etiket konulur.

(3) Alınan numunelerden bir takım, test ve muayene yapılması için Bakanlıkça belirle-
nen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilir. İkinci takım, şahit numune
olarak Genel Müdürlük veya il müdürlüğünce muhafaza edilir. Üçüncü takım numune ile tu-
tanağın bir nüshası iktisadi işletmeciye teslim edilir. Test, muayene ve/veya belgelendirme ku-
ruluşu tetkikleri en kısa zamanda yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu, Genel
Müdürlüğe veya numuneyi gönderen il müdürlüğüne iki nüsha halinde yazılı ve elektronik or-
tamda gönderir.

(4) Numune almanın mümkün olmadığı, taşınamayan ürünler için test ve muayene iş-
lemleri, denetim personelinin gözetiminde, ürünün bulunduğu yerde, belirlenen test, muayene
ve/veya belgelendirme kuruluşuna, iktisadi işletmecinin veya temsilcisinin katılımı ile yaptırılır.
İktisadi işletmecinin veya temsilcisinin gelmemesi test ve muayene işlemlerinin gerçekleşti-
rilmesine engel teşkil etmez.

(5) Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin numune alma
işlemleriyle ilgili hükümler saklıdır.  

Numune, test ve muayene ücreti
MADDE 8 – (1) Test ve muayene sonucunda, numunenin uygun çıkması durumunda;
a) Test ve muayene, nakliye, bindirme ve indirme ücreti Bakanlığa aittir.
b) Numunenin özelliğini kaybetmemesi durumunda, yapılan test sonucu iktisadi işlet-

meciye, Genel Müdürlük veya il müdürlüğü tarafından bildirilir. Bildirim yazısında varsa şahit
numunenin ve test/muayene işlemine tabi tutulan numunenin alınması gerektiği belirtilir. Bil-
dirim tarihinden itibaren bir ay içinde şahit numune dahil alınmayan numuneler, Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüklerine intikal ettirilir. Bu durumda ilgili iktisadi işletmeci numune bedelini
talep edemez.

c) Numunenin özelliğini kaybetmesi durumunda, Genel Müdürlük, il müdürlüğü veya
Bakanlık onayı ile numunenin bulunduğu test ve muayene kuruluşu tarafından “Numune Ber-
taraf Tutanağı” düzenlenerek numune bertaraf edilir veya ilgili mevzuat hükümleri doğrultu-
sunda teslim edilmesi gereken tesislere intikal ettirilir ve numune bedeli Bakanlık tarafından
iktisadi işletmeciye ödenir. 

(2) Test ve muayene sonucunda numunenin uygunsuz olduğunun tespit edilmesi duru-
munda;

a) Numune, test ve muayene, nakliye, bindirme, indirme, bertaraf ücreti ve bunlara iliş-
kin diğer giderler imalatçı veya ithalatçıya aittir. Yapılan masraflar, ilgili imalatçı veya ithalat-
çıya genel hükümlere göre rücu edilir.
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b) Bakanlık tarafından bedelsiz olarak test ve muayene hizmeti alınan durumlarda, uy-
gun olmadığı tespit edilen numuneler için ilgili test ve muayene kuruluşu tarafından fatura edi-
len bedel, imalatçı veya ithalatçı tarafından doğrudan bu kuruluşa ödenir.

(3) Uygun olmayan ürünlerin bertarafı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Genel Müdürlük veya il müdürlüğü, bertaraf işlemini yapması için iktisadi işletme-

ciye bildirimde bulunur. Bildirimden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlük veya il müdürlüğü
gözetiminde bertaraf işlemini gerçekleştirir. Bertaraf işlemi sonucunda numune bertaraf tuta-
nağı düzenlenir. Bildirimden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlük veya il müdürlüğü gözeti-
minde bertaraf işlemi gerçekleştirmez ise uygun düştüğü ölçüde fıkranın diğer bentleri kapsa-
mında bertaraf işlemi yapılır. Bu durumda iktisadi işletmeci ürünün hurda bedeline ilişkin her-
hangi bir bedel talep edemez. İktisadi işletmeciye fiilen ulaşılamaması durumunda da bu fık-
ranın diğer bentleri kapsamında bertaraf işlemi yapılır.

b) Genel Müdürlük veya il müdürlüğü numune bertaraf tutanağı düzenleyerek bertaraf
işlemini yapabilir.

c) Bakanlık onayı ile numunenin bulunduğu test ve muayene kuruluşu tarafından nu-
mune bertaraf tutanağı düzenlenerek bertaraf işlemi yapılabilir. Bertaraf işlemi için ilgili test
ve muayene kuruluşunca fatura edilen bertaraf bedeli, imalatçı veya ithalatçı tarafından doğ-
rudan bu kuruluşa ödenir.

ç) Bertaraf işleminin özel bir uzmanlık gerektirmesi durumunda, ilgili bertaraf işlemini
yapma niteliklerini haiz gerçek veya tüzel kişiye bertaraf işlemi yaptırılabilir.

d) İçerdiği tehlikeli kimyasal veya imhasının tehlike yaratabileceği durumlarda ürünün
ilgili mevzuatı kapsamında ve teslim edilmesi gereken tesislere intikal ettirilerek bertaraf edil-
mesi sağlanır.

(4) Uygunsuzluk nedeniyle uygulanacak idari yaptırım kararının kesinleşmesinden son-
ra şahit numuneye, ürün hakkında alınan önlemler uygulanır. 

(5) Numunenin, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiden alınması ve
söz konusu gerçek veya tüzel kişinin numune alma tutanağı ile birlikte imalatçı veya ithalatçıya
başvurması durumunda, numune bedeli imalatçı veya ithalatçı tarafından kendisine başvuran
gerçek veya tüzel kişiye ödenir.

(6) Uluslararası bir projenin uygulanması çerçevesinde alınacak numunelerin bedeli,
nakliye, test ve muayene ücretleri, numunenin uygun olup olmadığına bakılmaksızın proje büt-
çesinden karşılanabilir. 

Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin denetimi
MADDE 9 – (1) Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen veya piyasada

bulundurulan ürünlerin denetiminde, Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
düzenlenen usul ve esaslar uygulanır.

RAPEX bildirimleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık, RAPEX aracılığıyla uygun olmadığı ve ülke piyasasına

arz edildiği tespit edilen ürünler hakkında, denetim süreci içerisinde test ve muayene işlemi
yapmadan RAPEX sistem bildiriminde yer alan risk tipi göz önüne alınarak iktisadi işletmeci-
den savunma talep edebilir. Savunma talep yazısında ürüne ilişkin bilgi ve belgeler de talep
edilebilir.

(2) İktisadi işletmeciden alınan savunma ve/veya bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi
sonucunda tespit edilen uygunsuzluklarla orantılı olarak önlemleri uygulaması iktisadi işlet-
meciden talep edilebilir. 
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(3) İktisadi işletmeci tarafından sunulan savunma ile bilgi ve belgelerin değerlendirme
yapılabilmesi için yeterli bulunmaması durumunda test ve muayene işlemleri de dahil olmak
üzere ürüne ilişkin piyasa gözetimi ve denetim faaliyeti başlatılır.

Ürünlerin izlenebilirliği
MADDE 11 – (1) İktisadi işletmeciler, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa

bir sonraki iktisadi işletmecinin ismi, ticaret unvanı veya markası ve irtibat bilgileri ile ürünün
takibini kolaylaştıracak diğer bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutar, ürünü piyasaya arz
ettikleri veya piyasada bulundurmaya başladıkları tarihten itibaren en az on yıl boyunca mu-
hafaza eder ve Bakanlığın talebi halinde Bakanlığa sunarlar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında düzeltici önlemlerin alınması gerektiğinde kullanılmak
üzere, iktisadi işletmeciler, parti, seri veya lot bazında ürünün dağıtımını yaptığı dağıtıcıları
ve dağıtımı yapılan ürün miktarlarını içeren kayıt oluşturur ve Bakanlığın talebi halinde bu ka-
yıtları sunar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar

Risk Değerlendirme Komisyonu 
MADDE 12 – (1) Uygunsuz ürünlerin taşıdığı riskin derecesini belirlemek amacıyla

Genel Müdürlükçe Risk Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Komisyonun oluşumu ve iş-
leyişine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.  

(2) Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması durumunda denetimi gerçekleştiren il müdür-
lüğü personeli, üye sıfatı ile Komisyona katılım sağlayabilir. Bakanlığın diğer birimlerinde
veya test ve muayene kuruluşunda görevli personel ise üye sıfatını taşımaksızın bilgisine ve
görüşüne başvurulmak üzere Komisyon toplantısına davet edilebilir. 

(3) Bakanlık, yaptığı denetimler veya aldığı bilgi, ihbar veya şikâyetler neticesinde bir
ürünün risk taşıdığına dair yeterli gerekçe bulunduğuna kanaat getirirse, risk değerlendirmesi
yapar.

(4) Ürüne ilişkin uygunluk işareti veya teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosya,
etiket ve talimatların bulunmaması, eksik veya yetersiz olması veya yanlış kullanılması halinde
risk değerlendirmesi yapmak için yeterli gerekçenin bulunduğu varsayılabilir.

(5) Genel Müdürlüğe bildirilen uygunsuzluklara ilişkin ön değerlendirme işlemi Genel
Müdürlük bünyesindeki ilgili teknik şube/daire tarafından yapılır. Ön değerlendirme işlemi so-
nucunda;

a) Genel Müdürlük bünyesindeki ilgili teknik şube/daire uygunsuzlukların şekli uygun-
suzluk oluşturduğu kanaatinde ise 14 üncü madde hükümlerinin uygulanması amacı ile il mü-
dürlüğüne bildirimde bulunur.

b) Genel Müdürlük bünyesindeki ilgili teknik şube/daire uygunsuzlukların risk taşıyan
uygunsuzluk oluşturduğu kanaatinde ise değerlendirmesi ile birlikte ilgili bilgi ve belgeleri
Risk Değerlendirme Komisyonuna sunar.

(6) Risk Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde;
a) Üründeki uygunsuzlukların şekli uygunsuzluk oluşturduğu tespit edilirse, 14 üncü

madde hükümleri uygulanır.
b) Üründeki uygunsuzlukların risk taşıyan uygunsuzluk oluşturduğu tespit edilirse, 15 inci

madde hükümleri uygulanır.
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Risk değerlendirmesi
MADDE 13 – (1) Ürüne ilişkin aşağıdaki uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde Ba-

kanlık, 12 nci maddede belirtilen risk değerlendirmesini yapmak için yeterli gerekçenin bu-
lunduğunu varsayabilir.

a) Ürüne ilişkin uygunluk işareti veya teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosya,
etiket, talimat ve ilgili dokümanların bulunmaması, eksik veya yetersiz olması veya yanlış kul-
lanılması.

b) Ürünün mevzuatın gerektirdiği model, parti ve seri numarası veya ayırt edilmesini
sağlayacak diğer bilgileri kolayca görülebilir ve okunabilir şekilde üründe yer almaması, ürünün
boyut veya doğasının buna elverişli olmadığı durumlarda ise bu bilgilerin ürünün ambalajında
veya ürüne eşlik eden bir belgede yer almaması.

c) Mevzuatın gerektirdiği hallerde imalatçı veya ithalatçının isminin, kayıtlı ticaret un-
vanının veya markasının ve kendisine ulaşılabilecek açık adresin ürünün üzerinde, bunun müm-
kün olmadığı durumlarda ürünün ambalajında veya ürüne eşlik eden bir belgede belirtilmeme-
si.

ç) Ürünün taşıyabileceği risklere karşı nihai kullanıcılar için gerekli bilgiler, montaj,
kullanım ve bakım talimatları ile güvenlik kurallarının Türkçe olmaması.

d) Ürünün teknik düzenlemesinde düzenlenen herhangi bir idari şartın yerine getiril-
memesi.

Şekli uygunsuzluk
MADDE 14 – (1) Bakanlıkça yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, 13 üncü mad-

dede yer alan uygunsuzluklardan biri veya birkaçına ya da ilgili teknik düzenlemesinde varsa
şekli uygunsuzluk olarak belirtilen uygunsuzluklara  sahip olan ancak bu uygunsuzluklarla be-
raber tespit edilen diğer uygunsuzlukların insan sağlığına ve güvenliğine, can ve mal güvenli-
ğine, hayvan ve bitki sağlığına, tüketicilerin korunmasına, çevreye, kamu güvenliğine ve diğer
kamu yararlarına, makul ve kabul edilebilir değerlendirilen ölçünün ötesinde bir risk oluştur-
duğuna dair yeterli neden bulunmayan ürünlerdeki aykırılık şekli uygunsuzluk olarak kabul
edilir.

(2) İl müdürlüğü şekli uygunsuzluğu tespit edilen ürünler için imalatçıdan veya itha-
latçıdan uygunsuzluğun giderilmesini, bunun gerçekleşmemesi halinde Kanunda öngörülen
önlemlerden uygun ve gerekli önlemleri almasını talep eder.

(3) İmalatçı veya ithalatçı ikinci fıkrada düzenlenen talebin kendisine tebliğ edilmesin-
den itibaren on iş günü içerisinde düzeltici önlem planı ile birlikte il müdürlüğüne başvurur.

(4) Düzeltici önlem planı, gerektiğinde değişiklik yapılarak, il müdürlüğü tarafından
onaylanır ve tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygunsuzluğun niteliği, ürünün
özelliği ve piyasa yaygınlığı durumu değerlendirilerek altı ayı geçmemek üzere süre verilir.
Uygunsuzluğunun giderilmemesi durumunda tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda
uygunsuzluğun imalatçı veya ithalatçının kusuruna dayanmayan ve/veya mücbir sebeplerle gi-
derilemediğinin tespiti halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

(5) İl müdürlüğü düzeltme işlemlerini yerinde izleyebilir ve düzeltme işlemleri esna-
sında gözlemci bulundurabilir, ihtiyaç duyulması durumunda düzeltmeye tabi tutulan ürünün
tarafsız, test ve muayene işlemlerini yapabilme yeterliliğine sahip bir test veya muayene kuru-
luşu tarafından test ve muayenesini isteyebilir. Düzeltici önlem planı sonucunda, il müdürlüğü
değerlendirmesine sunulmayan ürün, piyasaya arz edilemez, piyasada bulundurulmaz ve hiz-
mete sunulamaz.
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(6) İmalatçının veya ithalatçının ikinci fıkrada düzenlenen talebin kendisine tebliğ edil-
mesinden itibaren on iş günü içerisinde başvurmaması veya başvurunun uygun bulunmaması
ya da önlemlerin uygulanmasının eksik veya yetersiz bulunması durumunda il müdürü, Kanu-
nun 16 ncı maddesinde düzenlenen önlemlerden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine
riayet ederek alır. 

(7) Önlem kararı alınmadan önce imalatçı veya ithalatçı savunma yapabilmesi için teb-
ligatla bilgilendirilir. İmalatçı veya ithalatçı tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren on iş
günü içerisinde savunma hakkını kullanır ve il müdürlüğüne yazılı olarak cevap verir. 

(8) İmalatçı veya ithalatçı stoğunda bulunan ürünlerde, kendi dağıtıcılarında bulunan
ürünlerde ve piyasada ulaşılabilen ürünlerde düzeltme önlemlerini gerçekleştirir.

(9) Bakanlıkça yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, 13 üncü maddede yer alan uy-
gunsuzlukların insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının
veya tüketicinin korunması ya da enerji verimliliğinin sağlanmasına karşı risk teşkil ettiğinin
belirlenmesi durumunda 15 inci madde hükümleri uygulanır.

Risk taşıyan uygunsuzluk
MADDE 15 – (1) Ürünün, insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, çevrenin, hayvan

ve bitki sağlığının veya tüketicinin korunması ya da enerji verimliliğinin sağlanmasına karşı
risk teşkil ettiğine dair yeterli neden bulunması halinde, ürüne ilişkin risk değerlendirmesi ya-
pılır. 

(2) Risk değerlendirmesi neticesinde ürünün risk teşkil ettiğinin tespit edilmesi duru-
munda il müdürlüğü imalatçıdan veya ithalatçıdan riskin büyüklüğü ile orantılı olarak riski or-
tadan kaldırmak amacıyla uygun önlemleri almasını talep eder.

(3) İmalatçı veya ithalatçı ikinci fıkrada düzenlenen talebin kendisine tebliğ edilmesin-
den itibaren on iş günü içerisinde il müdürlüğüne başvurur. Başvuruda asgari olarak aşağıdaki
bilgilerin yer alması zorunludur: 

a) Ürünü tanıtacak marka, model veya cins ismi, seri numarası, ürünü net şekilde tanıtan
diğer ayırt edici özellikler ve önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifi.

b) Riskin giderilmesi amacı ile hangi önlemlerin uygulanacağı.
c) Dağıtıcılarının bulunması durumunda (b) bendinde düzenlenen önlemlerden haberdar

edilme yöntemleri ve önlemlerin dağıtıcılarda bulunan ürünlerde nasıl uygulanacağı.
ç) Risk altındaki kişilerin riskler hakkında uyarılması amacı ile yapılacak duyuru yön-

temi.
d) Risk altındaki kişilerin tamamına ulaşılabileceği gerekçesi ile bu kişiler doğrudan

bilgilendirilecek ise risk altındaki kişilerin tamamına ulaşılabileceğini gösteren bilgi ve belge-
ler.

e) Ürünün taşıdığı riski ortadan kaldırmak amacıyla yapılacak düzeltici önlemleri.
f) Üründe (e) bendi kapsamında düzeltme yapılmayacak ise ürünlerin uygun koşullarda

imhası veya ilgili mevzuatı gereği bertaraf edilmesi ya da işlevsiz hale getirilme yöntemi.
(4) İl müdürlüğü yapılan başvuruyu gerektiğinde değişiklik yaparak onaylar ve tebliğ

edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere önlemlerin uygulanması için altı ayı geçmemek
üzere süre verir. Önlemlerin uygulanması için ek süre verilmez. Ancak, üçüncü fıkranın (e) ve
(f) bentleri kapsamında yapılacak işlemlerin imalatçı veya ithalatçının kusuruna dayanmayan
ve/veya mücbir sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde altı ayı geçmemek üzere ilave ek
süre verilebilir. Verilen süre zarfında üretici, insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, çevrenin,
hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin korunması ya da enerji verimliliğinin sağlanması
hususlarında zarar meydana gelmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasından sorumludur.
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(5) İl müdürlüğü düzeltme işlemlerini yerinde izleyebilir ve düzeltme işlemleri esna-
sında gözlemci bulundurabilir, ihtiyaç duyulması durumunda düzeltmeye tabi tutulan ürünün
tarafsız, test ve muayene işlemlerini yapabilme yeterliliğine sahip bir test veya muayene kuru-
luşu tarafından test ve muayene yapılmasını isteyebilir. Düzeltme faaliyeti süresi boyunca, il
müdürlüğü tarafından, ürünler veya temsil ettiği ürünler üzerinde yapılan değerlendirme so-
nucunda gerekli düzeltme faaliyetinin tamamlandığına karar verilmeyen ürünler piyasaya arz
edilemez, piyasada bulundurulamaz veya hizmete sunulamaz.

(6) İmalatçının veya ithalatçının ikinci fıkrada düzenlenen talebin kendisine tebliğ edil-
mesinden itibaren on iş günü içerisinde başvurmaması veya başvurunun uygun bulunmaması
ya da önlemlerin uygulanmasının eksik veya yetersiz bulunması durumunda Bakanlık, Kanu-
nun 16 ncı maddesinde düzenlenen önlemlerden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine
riayet ederek alır. 

(7) Ürünün ciddi risk taşıdığı haller dışında altıncı fıkrada düzenlenen önlem kararı
alınmadan önce imalatçı veya ithalatçı savunma yapabilmesi için tebligatla bilgilendirilir. İma-
latçı veya ithalatçı tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren on iş günü içerisinde savunma
hakkını kullanır ve yazılı olarak cevap verir. Ürünün ciddi risk taşıması nedeni ile savunma
hakkı verilmeden bir karar alınması halinde savunma yapılma fırsatı sonradan tanınır. Sunulan
bilgi ve belgeler kapsamında önlem kararı gözden geçirilir.

(8) Bakanlık, ciddi risk taşıyan ürünlerde Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenen ön-
lemlerden uygun ve gerekli olanları, imalatçıdan veya ithalatçıdan riski ortadan kaldırmak ama-
cıyla gerekli önlemleri almasını talep etmeksizin, doğrudan alır.

(9) İl müdürlüğü önlemlerin yerine getirilmesini sağlar, önlemlerin yerine getirilip ge-
tirilmediğini kontrol eder. 

(10) Üründeki risklerin giderilemediği veya giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde,
riskli olduğu tespit edilen ürünler, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak imalatçı veya it-
halatçının belirleyeceği yerde ve yöntemle il müdürlüğü denetim personelinin gözetiminde
bertaraf edilir. İl müdürlüğünce, bertaraf edilen ürün miktarını, ürünün ne şekilde bertaraf edil-
diğini, bertaraf yerini, tarihini ve tarafların yetkililerinin ad ve soyadlarını içeren ürün bertaraf
tutanağı düzenlenir. Bertarafı özel hükümler içeren ürünler ilgili mevzuatının gerektirdiği şe-
kilde bertaraf ettirilir.

(11) Önlemleri belirlenen şekil ve sürede yerine getirmeyen imalatçı veya ithalatçı, ön-
lemlerin Bakanlık tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılacak masrafları karşılar. Mas-
raflar genel hükümlere göre rücu edilir.

Önlemlerin duyurulması
MADDE 16 – (1) Uygunsuz ürünlerle ilgili olarak kendiliğinden veya yetkili kuruluşun

talebi üzerine önlemleri alan iktisadi işletmeci, bu önlemler ve ürünün içerdiği riskler hakkın-
daki bilgileri etkili olacak şekilde duyurur ve duyurunun kapsamına göre engellilerin erişebi-
lirliğini dikkate alır. Duyuru, aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile yapılır:

a) Risk altındaki kişilerin tamamına ulaşılabildiğinde bu kişilerin doğrudan bilgilendi-
rilmesi yoluyla.

b) İktisadi işletmecinin internet sitesinin bulunması durumunda en az altı ay süreyle
internet sitesinin ana sayfasında kolaylıkla görünebilecek bir şekilde duyurulması yoluyla.

c) İktisadi işletmecinin internet sitesinin bulunmaması durumunda ulusal düzeyde yayın
yapan bir televizyon kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 30 saniyeden az olmamak üzere
yazılı ve sesli şekilde yayınlanması veya ulusal düzeyde dağıtımı yapılan bir gazetede, sayfanın
dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesi yoluyla.
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(2) Duyuru, asgari aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Ürünü tanıtacak marka, model veya cins ismi, seri numarası, ürünü net şekilde tanıtan

diğer ayırt edici özellikler.
b) Mümkün ise ürünün fotoğrafı veya resimli tasviri.
c) Alınan önlem.
ç) Önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifi.
d) Sorumlu iktisadi işletmecinin isim, adres ve diğer iletişim bilgileri.
e) Riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemler.
f) Ürünün iade edileceği yerler veya üründeki sorunun giderilmesini teminen gönderi-

lebileceği adresler hakkında bilgi.
(3) İl müdürlüğü duyuruyu veya duyuru şeklini uygun bulmaz ya da yetersiz görürse,

duyurunun daha uygun bir şekilde ve yöntemlerle tekrar edilmesini talep edebilir.
(4) Bakanlık, risk altındaki kişilerin tamamına ulaşılamadığı durumda, iktisadi işlet-

mecinin aldığı düzeltici önlemler ile Bakanlığın aldığı önlemleri ve ürünün içerdiği riskler hak-
kındaki bilgileri kendi internet sayfasında duyurur.

(5) Dağıtıcılar, iktisadi işletmecinin ürüne ilişkin riskler ve önlemler hakkında kendi-
lerine bildirdiği bilgileri, varsa tedarik zincirindeki bir sonraki dağıtıcıya iletmek ve birinci
fıkrada belirtilen duyuruyu müşterilerinin kolaylıkla görebileceği veya ulaşabileceği yerlere
koymak zorundadır. 

Ürünün piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak durdurulması
MADDE 17 – (1) Bakanlık, bir ürünün ciddi risk taşıdığına dair güçlü emarelerin bu-

lunması halinde, ürünün kontrolü yapılıncaya kadar piyasaya arzının ve piyasada bulundurul-
masının geçici olarak durdurulması kararını alır ve bu kararı iktisadi işletmeciye derhal tebliğ
eder. Üründen kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla iktisadi işletmeci,
dağıtıcıları durumdan haberdar eder ve risk altındaki grupların bilgilendirilmesini sağlar. 

(2) Bakanlık, kesin belirtinin tespit edildiği tarihten itibaren ivedi olarak kontrollere
başlar.

(3) İktisadi işletmeci Bakanlığın talebi üzerine;
a) İlgili teknik düzenleme kapsamında, iktisadi işletmeci tarafından ürünün uygunluk

değerlendirmesinin yapılması amacıyla bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurulduğu
durumlarda, bu kuruluşlara sunulan belgelerin kopyalarını, 

b) Üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini, 
c) Tasarım ve üretime ilişkin detaylı bilgileri, 
ç) Bakanlıkça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeleri,
iletir.
(4) Ürünün piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici durdurulma süresi,

ürünün test edilebilmesi veya gerekli değerlendirmeler ve kontroller için ihtiyaç duyulacak za-
man süresince geçici olarak durdurulması veya üçüncü fıkrada belirtilen bilgilerin sunulması
için teknik gerekçelerle daha fazla bir süreye ihtiyaç duyulmaması halinde dört günden fazla
olamaz.

(5) Kontrol sonucunda güvenli olduğu anlaşılan ürünler hakkındaki geçici durdurma
kararı kendiliğinden kalkar. Kontrol sonucunda güvenli olmadığı anlaşılan ürünler hakkında
15 inci madde hükümleri uygulanır.

Gönüllü önlem faaliyeti
MADDE 18 – (1) İmalatçı veya ithalatçı piyasaya arz ettiği, piyasada bulundurduğu

veya hizmete sunduğu uygun olmayan ürünlere, denetim tarihinden önce Bakanlığın talebi ol-
madan gönüllü önlem faaliyetinde bulunabilir.
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(2) Gönüllü önlem faaliyeti, uygunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması
için ürünün piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan
çekilmesi, geri çağrılması, dağıtıcıların bu önlemden haberdar olmaları, ürünün taşıdığı riskler
hakkında nihai kullanıcıların uyarılması da dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin tamamını kapsar.

(3) Gönüllü önlem faaliyetinde bulunacak imalatçı veya ithalatçı, bu faaliyete dair tüm
bilgi ve belgeler ile birlikte faaliyeti tamamlamak için ihtiyaç duyduğu süreyi de belirterek il
müdürlüğüne başvurur. 

(4) İl müdürlüğü gönüllü önlem faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için imalatçı veya
ithalatçının talebi, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumunu değerlendirerek bir yılı geç-
memek üzere süre verir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı olması duru-
munda eksikliklerin giderilmesi için bildirimde bulunur.

(5) Gönüllü önlem faaliyetlerinin il müdürlüğü tarafından tanınan sürede imalatçı veya
ithalatçının kusuruna dayanmayan sebeplerle tamamlanamaması halinde her seferinde altı ayı
geçmemek şartı ile üç yıla kadar ilave süre verilip verilmeyeceği, il müdürlüğü tarafından de-
ğerlendirilerek karar verilir. 

(6) İl müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, gönüllü önleme tabi tutulan ürünün tarafsız,
test ve muayene işlemlerini yapabilme yeterliliğine sahip bir test veya muayene kuruluşu tara-
fından test ve muayenesini isteyebilir.

(7) Gönüllü önlem faaliyeti kapsamında uygunsuzluğu giderilen ürünler, il müdürlüğü
değerlendirmesine sunulmadan piyasaya arz edilemez, piyasada bulundurulamaz ve hizmete
sunulamaz.

(8) Gönüllü önlem faaliyetine konu ürünlere ilişkin bilgiler gönüllü önleme tabi ürün-
lerin tamamı düzeltilinceye veya bertaraf edilinceye kadar Bakanlık internet sayfasında ilan
edilir.

(9) Gönüllü önlem faaliyeti kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren ve uygunsuz-
luğu tamamen gideren imalatçı veya ithalatçı için Kanunda düzenlenen idari yaptırımlar uy-
gulanmaz.

(10) Duyurulara ve bilgilendirmelere ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve
bu kapsamda iktisadi işletmeci veya son kullanıcı tarafından kendisine iade edilen ya da bildi-
rilen tüm ürünlerdeki uygunsuzlukları gideren imalatçı veya ithalatçının uygunsuzlukları ta-
mamen giderdiği kabul edilir.

(11) Gönüllü önlem faaliyeti kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen imalatçı
veya ithalatçı hakkında Kanunda düzenlenen idari yaptırımlar uygulanır.

(12) Gönüllü önlem faaliyeti kapsamında kendisine bildirim yapılan gerçek veya tüzel
kişiler, gönüllü önlem faaliyetinin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

Ürünün geri çağrılması
MADDE 19 – (1) Alınan diğer önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kal-

ması durumunda iktisadi işletmeci, kendiliğinden veya Bakanlığın talebi üzerine ürünü geri
çağırır.

(2) İktisadi işletmeci geri çağırma önlemini, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirti-
lenlere aşağıdaki bilgileri de ekleyerek duyurur:

a) Ürünün teslim alınacağı veya onarılacağı adres ve irtibat noktaları.
b) Nihai kullanıcıya sunulan teklif ve seçenekler.
(3) İktisadi işletmeci ürünü teslim eden nihai kullanıcıya aşağıdaki seçeneklerden en

az birini sunar:
a) Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi.
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b) Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi.
c) Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi.
(4) Ürünün geri çağrılmasıyla ilgili tüm masraflar ürünü geri çağıran iktisadi işletmeci

tarafından üstlenilir. İktisadi işletmeci, nihai kullanıcıya ek bir maliyet yüklemeden nihai kul-
lanıcının ürünü zamanında ve kolaylıkla teslim edebilmesi için gerekli koşulları sağlamak zo-
rundadır.

İmalatçının yükümlülüklerinin diğer iktisadi işletmecilere uygulandığı durumlar
MADDE 20 – (1) İthalatçılar ile dağıtıcılardan aşağıdaki durumdakiler imalatçı sayı-

lırlar:
a) Ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya piyasada bu-

lunduran.
b) Ürünü teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu

etkileyecek şekilde değiştiren.
(2) Ürünün imalatçısı, yetkili temsilcisi veya ithalatçısının tespit edilemediği durum-

larda, yapılan bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde imalatçı,
yetkili temsilci veya ithalatçısının isim ve irtibat bilgilerini, bu bilgilere sahip değil ise tedarik
zincirinde yer alan bir önceki iktisadi işletmecinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmeyen dağıtıcı,
imalatçı olarak kabul edilir.

İş birliği
MADDE 21 – (1) İktisadi işletmeciler piyasada bulundurdukları ürünlerin taşıdığı risk-

lerin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla yürüttükleri faaliyetlerinde, Bakanlıkla iş
birliği yapar. 

Tutanak ve kayıtlar
MADDE 22 – (1) PGD sırasında düzenlenecek tutanağın şekli ve içeriği Bakanlıkça

belirlenir.
(2) PGD sırasında düzenlenecek tutanaklar elektronik ortamda düzenlenebilir ve kayıt

altına alınabilir.
(3) Elektronik ortamda düzenlenen tutanaklar güvenli elektronik imza araçları ile im-

zalanır. Tutanakların elektronik imza araçlarıyla imzalanmaması durumunda tutanağı temsil
eden ve tutanak muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan benzersiz bir kodun
üzerine yazıldığı bir form imzalanır.

(4) Bakanlık, elektronik ortamda kayıt altına alınan tutanaklar ile üçüncü fıkrada belir-
tilen formların şekil ve muhteviyatını tespit etmeye, bunların şifre, güvenli elektronik imza
veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle imzalama usul ve esaslarını belirlemeye, bun-
ları internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere
göndermeye ve elektronik ortamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin diğer usul ve esasları belir-
lemeye yetkilidir.

(5) Uygunluk teyidi olan denetimlerde, talep edilmesi halinde üçüncü fıkrada belirtilen
form imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetimle Görevli Personelin Eğitimi, Görevlendirilmesi, Görev, Yetki ve 

Yükümlülükleri ile İl Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Denetim personelinin eğitimi 
MADDE 23 – (1) Denetim personelinin eğitimi, Bakanlığın ihtiyaç durumu, personelin

eğitim durumu, denetimde uzmanlaşma ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle Bakanlık
tarafından uygun görülen zamanlarda yapılır.
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(2) Denetim personeli eğitimini tamamlayanlara verilecek olan denetim personeli kimlik
kartı ve sertifikası Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

(3) Denetim personelinin eğitim konuları ve eğitimine ilişkin hususlar, denetim perso-
nelinin görevlendirilmesi ve performansının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel
Müdürlük görüşü alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Denetim personeli eğitimine katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 24 – (1) Denetim personeli eğitimine katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 247 ila 266 ncı maddelerinde

düzenlenen suçlar ile 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak.

c) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak.

ç) PGD’den sorumlu hizmet birimlerinde veya ilgili teknik düzenlemeleri hazırlayan
birimlerde ya da il müdürlüğünde çalışıyor olmak.

d) PGD’den sorumlu hizmet birimlerinde veya ilgili teknik düzenlemeleri hazırlayan
birimlerde görevli personel hakkında (c) bendi uygulanmaz. PGD’den sorumlu hizmet birim-
lerinde veya ilgili teknik düzenlemeleri hazırlayan birimde görevli personelin denetim personeli
eğitimine katılabilmesi için en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekir.

(2) Kadrosu başka bir kurumda olan ve Bakanlıkta geçici görevli olarak görev yapmakta
olan personel ile denetim personeli görevini yerine getirmesine engel nitelikte bir sağlık sorunu
taşıyanlar denetim personeli eğitimine katılamazlar.

(3) Denetim personeli eğitimine katılma başvurularının Bakanlık Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından incelenmesi sonucunda, denetim personeli eğitimine katılmaya
hak kazanan adaylar Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) Denetim personeli eğitimine katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile
bu şartları kaybedenlerin kimlikleri iptal edilir ve denetimde görevlendirilmez.

Denetim personelinin görev, yetki ve yükümlülükleri
MADDE 25 – (1) Denetim personelinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Öncelikli olarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca görev alanına giren konularda

PGD yapmak.
b) Gerekli tutanak ve raporları hazırlamak, her denetim işlemi için denetim sürecinin

başından sonuna kadar gerekli tüm bilgi ve belgelerin düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve
muhafazasını sağlamak.

c) Denetimin başlangıcından sonuçlanmasına kadar her aşamasını ve bu aşamalara ait
her türlü bilgiyi, veriyi ve kaydı, denetim işleminin sonuçlanmasını beklemeksizin Ürün Gü-
venliği ve Denetimi Bilgi Sistemine girmek.

ç) Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak, numunenin test ve mua-
yenesinin yapılmasını sağlamak.

d) Bir ürünün ciddi risk taşıdığına dair güçlü emarelerin bulunması durumunda, ürünün
piyasaya arzını en fazla dört gün geçici olarak durdurmak, bu konuda iktisadi işletmeciyi, Genel
Müdürlüğü veya il müdürlüklerini derhal bilgilendirmek.
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e) Yürüttüğü denetim görevi çerçevesinde gerekli gördüğü dosya ve belgeleri denetim
yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, onaylanmış örneklerini almak; fabrika,
mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, depo, antrepo ve ambar gibi yerler ile denetime konu
olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, bu yerleri görüntülemek, üretim, stok ve satış
bilgilerini almak, bu konularda her derecede yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgi talep
etmek.

f) İktisadi işletmecinin PGD faaliyetini engellemesi durumunda, güvenlik güçlerinden
yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak.

g) PGD sırasında işin niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda, Bakanlık veya valilik
onayıyla, refakat etmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarından uzman kişilerin davet edilmesini
sağlamak ve bilimsel ve teknik görüş ve önerilerinden yararlanmak.

ğ) Tutanak ya da raporla tespit edilen sonuçlandırılmamış işleri takip etmek ve sonuç-
landırmak.

h) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ih-
tiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları Genel Müdürlüğe veya il müdürlü-
ğüne sunmak.

ı) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında,
ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemlerini saptadığında, durumu ilgili mercilere
iletilmek üzere Genel Müdürlüğe veya il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek.

i) Denetimini yaptığı ürüne ilişkin Risk Değerlendirme Komisyonuna katılım sağla-
mak.

(2) Denetim personelinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Bakanlık tarafından verilen denetim personeli kimlik kartını, iktisadi işletmeciye ib-

raz ederek denetime başlamak.
b) Denetlediği iktisadi işletmecinin yönetim ve yürütme işlerine karışmamak.
c) PGD görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız yürütmek.
ç) PGD sırasında elde ettiği bilgi ve belgelere ilişkin olarak 34 üncü maddede düzen-

lenen gizlilik ilkesine riayet etmek.
İl müdürlüğünün görev, yetki ve yükümlülükleri
MADDE 26 – (1) İl müdürlüğünün PGD’ye ilişkin görev, yetki ve yükümlülükleri şun-

lardır:
a) Bakanlık tarafından gönderilen yıllık piyasa gözetimi ve denetimi programını esas

alarak ilin piyasa gözetimi ve denetimi programını hazırlamak ve uygulamak.
b) Denetim programını; ilin iktisadi işletmeci profilini çıkararak bunlara ait ürünlerin

denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlamak.
c) PGD faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesini teminen ihtiyaçlarını, sorunlarını

ve çözüm önerilerini Bakanlığa iletmek.
ç) PGD faaliyetlerinde ihbar, şikayet, her türlü reklam ve ilanlar ile kaza, yaralanma

haberleri ve veri tabanlarından yararlanmak.
d) PGD faaliyetleri sonucunda gerekli idari yaptırım kararlarının verilmesini ve yerine

getirilmesini sağlamak.
e) İktisadi işletmeci tarafından uygulanan önlemlerin yerine getirilip getirilmediğini ik-

tisadi işletmeci nezdinde ve piyasada izlemek, kontrol etmek ve sonucu hakkında Genel Mü-
dürlüğe bilgi vermek.

f) Denetim personelinin teknik ve hukuki konularda eğitim ihtiyacını karşılamaya, bilgi
ve tecrübelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
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g) Piyasanın veya ürünlerin uygunluk düzeyinin yükseltilmesi amacıyla iktisadi işlet-
mecilerle iş birliği yapmak ve bunlara bilgilendirme yapmak, eğitim ve benzeri toplantılar dü-
zenlemek.

ğ) Ürün güvenliği ve PGD konularında bilgi verebilecek veya ilgililerin şikayetlerini
ulaştırabilecekleri danışma masaları oluşturmak.

(2) İl müdürü, PGD faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla diğer il-
gili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli tüm önlemlerin alınmasından ve
uygulanmasından sorumludur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ürün Güvenliği ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu ve Sektörel Komisyonlar

Komisyonun teşkili
MADDE 27 – (1) Komisyon; Metroloji ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu bakan yar-

dımcısı başkanlığında; Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü, Sanayi Genel
Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve
Hukuk Hizmetleri Genel Müdüründen oluşur. Gerekli görülmesi halinde, Komisyona diğer
hizmet birim amirleri davet edilebilir.

(2) Komisyon üyeleri, Komisyon toplantıları için genel müdür yardımcısını görevlen-
direbilir.

(3) Komisyonun sekretarya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Komisyonun görevleri ve toplanması
MADDE 28 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürünlerin uygunluğunu ve denetimi politikasını

belirlemek.
b) PGD’nin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini teminen idari yapılanma, personel,

personel eğitimi, ekipman ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kararlar almak.
c) Genel Müdürlük ile il müdürlükleri arasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesini

ve uygulama birliğini sağlamak.
ç) Genel Müdürlük ve il müdürlüklerince gerçekleştirilecek denetimleri izlemek, de-

ğerlendirmek ve aksaklıkları tespit ederek gerekli önlemleri almak.
d) Denetim personeli kimlik kartının iptal edilip edilmeyeceğine karar vermek.
e) Gerekli hallerde, teknik düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek üzere Komisyona bağlı

alt komisyonların oluşturulmasına karar vermek.
f)  Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan PGD Koordinasyon Kurulunda Bakanlığı

temsil edecek asıl ve yedek üyeleri belirlemek.
(2) Komisyon gerekli hallerde, Genel Müdürlüğün önerisi ve Komisyon Başkanının

çağrısıyla toplanabilir.
(3) Komisyon üyeleri, toplantıdan önce gerekçeleriyle birlikte toplantıda görüşülmesini

istedikleri konuları gündeme alınması için Genel Müdürlüğe bildirir.
Sektörel komisyonlar
MADDE 29 – (1) PGD’den sorumlu hizmet birimleri, ürün güvenliği ve denetiminde

etkinlik sağlamak ve ürünlerin uygunluk düzeyinin artırılması amacıyla sorumluluğunda bu-
lunan ürün grupları çerçevesinde, ilgili sektör temsilcisi dernekler, tüketici kuruluşları, meslek
odaları ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının katılımıyla geçici veya sürekli sektörel ko-
misyonlar oluşturabilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Önlemler ve İdari Yaptırımların Uygulanmasında Yetki

İdari para cezalarının uygulanması
MADDE 30 – (1) İdari para cezası kararları;
a) Denetimin Genel Müdürlük personeli tarafından yapılması halinde sorumluluk alanı

çerçevesinde Bakan Yardımcısı,
b) Denetimin sadece il müdürlüğü personeli tarafından veya Genel Müdürlük personeli

ile il müdürlüğü personelinin birlikte katılımıyla yapılması halinde il müdürü tarafından,
verilir.
(2) Uygunsuzluk başka bir ilde tespit edilmiş olsa bile iktisadi işletmeci hangi ilde yer-

leşik ise o il müdürlüğü idari para cezasını uygular.
(3) Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında uygulanacak idari para ce-

zası kararı, aracı hizmet sağlayıcının veya medya hizmet sağlayıcının merkezinin bulunduğu
yerdeki il müdürü tarafından verilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerinin iktisadi işletmeciler tarafından ihlal edilmesi duru-
munda, iktisadi işletmecilere yönelik Kanunda yer alan idari para cezaları, etkili, orantılı ve
caydırıcı olacak şekilde uygulanır.

(5) İdari para cezasına konu fiil, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç),
(d) ve (e) bentlerinde belirtilen aykırılıkları oluşturuyor ise belirtilen bentlerde düzenlenen idari
para cezaları uygulanır.  Aynı fiil nedeni ile Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
ve (b) bentlerinde düzenlenen idari para cezası uygulanmaz.

(6) Kanunun 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen
idari para cezaları, bu cezalara konu uygunsuzluğun iki yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar
için bir önceki idari para cezasının iki katı uygulanır.

İdari önlemlerin uygulanması
MADDE 31 – (1) İktisadi işletmecinin gerekli önlemleri almaması, zamanında alma-

ması veya aldığı önlemlerin eksik veya yetersiz olması veya iktisadi işletmecinin tespit edile-
memesi halinde Bakanlık;

a) Ürünün piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, pi-
yasadan çekilmesi, geri çağrılması, öneri ve teşhirinin durdurulması,

b) Dağıtıcıların önlemlerden haberdar olmaları ve önlemlere uymalarını sağlamak ama-
cı ile gerekli tedbirlerin alınması,

c) Ürünün taşıdığı riskler hakkında nihai kullanıcıların uyarılması, 
ç) Ürünlerin uygun koşullarda bertaraf veya işlevsiz hale getirilmesi,
önlemlerinden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine riayet ederek alır.
(2) Ürünün ciddi risk taşıdığı hallerde Bakanlık, birinci fıkrada düzenlenen önlemleri

iktisadi işletmeciden talep etmeden kendiliğinden alır.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda düzenlenen ve risk taşıyan uygunsuzluklara ilişkin önlem

kararı Bakan Yardımcısı tarafından verilir ve iktisadi işletmecinin bulunduğu yerdeki il mü-
dürlüğü tarafından bu kararların uygulanması sağlanır.

(4) Birinci fıkrada düzenlenen ve şekli uygunsuzluklara ilişkin önlem kararı iktisadi iş-
letmecinin bulunduğu yerdeki il müdürü tarafından verilir ve kararın uygulanması sağlanır.

İçeriğe erişimin engellenmesi kararı
MADDE 32 – (1) İl müdürlüğü tarafından yapılan bildirimden itibaren içeriğin yirmi

dört saat içerisinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından çıkarılmaması halinde aracı hizmet sağ-
layıcının merkezinin bulunduğu yerdeki il müdürü uygun olmayan ürüne ilişkin içeriğe erişimin
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engellenmesine karar verir ve bu kararı uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumuna bildirir.

(2) Uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo üzerinden tanıtım ve satışının
durdurulması kararını, medya hizmet sağlayıcının merkezinin bulunduğu yerdeki il müdürü
verir ve bu kararı uygulanmak üzere Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirir.

Ürünün piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak durdurulması
kararı

MADDE 33 – (1) Ürünün piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak
durdurulması kararı;

a) En fazla dört gün süreyle denetim personeli tarafından,
b) Denetimin Genel Müdürlük personeli tarafından yapılması ve ürünün test veya mua-

yenesi için dört günden uzun bir sürenin gerekli olması durumunda, sorumluluk alanı çerçeve-
sinde ilgili bakan yardımcısı tarafından, 

c) Denetimin sadece il müdürlüğü personeli tarafından veya Genel Müdürlük personeli
ile il müdürlüğü personelinin birlikte katılımıyla yapılması ve ürünün test veya muayenesi için
dört günden uzun bir sürenin gerekli olması durumunda, denetimin yapıldığı yerdeki il müdürü
tarafından,

verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilerin gizliliği
MADDE 34 – (1) PGD faaliyeti sırasında Genel Müdürlük veya il müdürlüklerince

yapılan yazışmalar, ihbar ve şikayetler ile denetimlerde temin edilen ve ticari sır niteliğindeki
veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler gizli tutulur. Ancak, mevzuatın ve insan
sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan duyurular bu kapsamda sayılmaz.

Tebligat
MADDE 35 – (1) İdari para cezası ve/veya idari önlemleri içeren idari yaptırım karar-

larının tebliğinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Yetki
MADDE 36 – (1) Bakanlık, ürün güvenliğine ilişkin temel gereklerin sağlanması ba-

kımından, diğer yetkili kuruluşların sorumluluğuna giren ürünler hariç olmak üzere, Bakanlık
sorumluluğunda bulunan ürünlerinin denetimine yönelik gerekli önlemleri almaya, bunları uy-
gulamaya ve bu ürünlerin PGD’sini gerçekleştirmeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Göze-
timi ve Denetimi Yönetmeliğine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI 
İLE DEVRALINACAK ALACAKLARA İLİŞKİN İŞLEMLER 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faa-

liyetlerine ve varlık yönetim şirketlerince devralınacak alacaklara ilişkin süreç ve işlemlere
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanu-

nunun 93 üncü ve 143 üncü maddeleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 15 inci maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Banka: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
b) Değerleme kuruluşu: 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluş-
ların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurulca yetkilendi-
rilen değerleme kuruluşlarını, 

c) Diğer mali kurumlar: 6361 sayılı Kanunda tanımlanan Finansal Kurumlar Birliğine
üye olan kuruluşlar ile ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları olan ve bu konulardaki
özel kanunlara göre izin ve ruhsat almak suretiyle finansman sağlama veya ödünç para verme
konularında ya da sigortacılık alanında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları,  

ç) Finansal tablo: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ban-
kaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelikte belirtilen finansal tabloları,

d) Finansal tüketici: 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fi-
nansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:
2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen tüketicilerden, banka
veya diğer mali kurumlara olan ve tacirlere kullandırılan ticari bir finansman niteliğinde ol-
mayan borçları varlık yönetim şirketlerince devralınan tüketiciyi,

e) Kalıcı veri saklayıcısı: Müşterinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu
bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini
ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya or-
tamı,

f) Kanun: 5411 sayılı Kanunu,
g) Kayıtlı elektronik posta: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun

1525 inci maddesinde düzenlenen elektronik ortamda tebligatı sağlayan hesabı,
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ğ) Kaynak kuruluş: Ana faaliyet konularından doğan alacaklarını veya diğer varlıklarını
varlık yönetim şirketine devreden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, banka veya diğer mali ku-
rumları,

h) Kontrol: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kontrolü,
ı) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 
i) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 
j) Ödenmiş sermaye: Şirketin fiilen ve her türlü muvazaadan arî olarak ödenmiş ser-

mayesinden, bilançoda görülen zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı düşüldükten son-
ra kalan tutarı, 

k) Özkaynak: Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, dönem net kârı, geç-
miş yıllar kârı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemler toplamından varsa dönem net zararı,
geçmiş yıllar zararı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemlerin düşülmesi suretiyle elde edilen
bakiyeyi,

l) Risk grubu: Kanunun 49 uncu maddesinde yer alan risk grubunu, 
m) Risk Merkezi: Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca Türkiye Bankalar Birliği nez-

dinde kurulan Risk Merkezini,
n) Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik: 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmeliği,
o) Türkiye Muhasebe Standartları: 6102 sayılı Kanunda belirtilen Türkiye Muhasebe

Standartlarını,
ö) Varlık yönetim şirketi: Kaynak kuruluşların alacakları ile diğer varlıklarının satın

alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göster-
mek üzere Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre izin alarak kurulan şirketleri, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve İzne Tabi İşlemler

Kuruluş şartları

MADDE 4 – (1) Varlık yönetim şirketlerinin kuruluşlarına Kurulca izin verilir. 
(2) Varlık yönetim şirketlerinin;
a) Anonim şirket şeklinde kurulması,
b) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin elli milyon Türk

Lirasından az olmaması,
c) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması,
ç) Ticaret unvanında "Varlık Yönetim Şirketi" ibaresinin bulunması,
d) Ana sözleşmesinin 6102 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümlerine uygun olması,
e) Kurucularının 5 inci maddede sayılan şartları taşıması,
şarttır.
(3) Kuruluş için gerekli olan asgari sermaye tutarını arttırmaya Kurul yetkilidir.
(4) Faaliyet konuları farklı olan şirketler ana sözleşmelerini 6102 sayılı Kanun ve bu

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değiştirmek ve ikinci fıkrada belirtilen şartları taşımak
üzere kuruluşta aranan belgelerle Kuruma başvurmak ve Kuruldan gerekli izinleri almak kay-
dıyla varlık yönetim şirketi olarak faaliyet gösterebilirler.

Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                            14 Temmuz 2021 – Sayı : 31541



Kurucularda aranan şartlar

MADDE 5 – (1) Varlık yönetim şirketi kurucuları ile tüzel kişi kurucuların sermaye-
sinde yüzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek
ve tüzel kişilerin Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları zo-
runludur.

Kuruluş ve faaliyet izni

MADDE 6 – (1) Varlık yönetim şirketi kurulması veya mevcut bir şirketin varlık yö-
netim şirketine dönüşmesi için EK-1’de belirtilen belgelerle birlikte Kuruma başvurulması zo-
runludur. Kurum gerekli görmesi halinde ilave bilgi ve belge talep etmeye yetkilidir.

(2) Yabancı uyruklu kişilerce temin edilecek bilgi ve belgeler hakkında EK-1’de yer
alan hükümler kıyasen uygulanır. Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede
kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda,
bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilmesi
zorunludur.

b) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede
kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilemediği ve bu durum
ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilemediği takdirde,
söz konusu tevsikin yapılamayacağına dair ilgili gerçek kişi veya tüzel kişilerce yazılı olarak
beyanda bulunulması zorunludur.

c) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek bel-
gelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan 20/6/1984 tarihli ve 3028
sayılı Kanun ile kabul edilen Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercü-
melerinin de eklenmesi şarttır.

(3) Kurulca başvurunun uygun görülmesi halinde, varlık yönetim şirketi, kuruluş veya
dönüşüm işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve Ticaret
Siciline tescil ve ilân işlemlerinin tamamlanmasından sonra faaliyet izni almak üzere Kuruma
başvuruda bulunur.

(4) Faaliyet izni için yapılacak başvurularda ana sözleşmenin yayımlandığı Türkiye Ti-
caret Sicili Gazetesinin bir nüshası, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yar-
dımcılarının 10 uncu maddede belirtilen şartları haiz olduklarını tevsik edici belgeler ile varlık
yönetimi şirketini temsil ve ilzama yetkili kişilerin adres bilgilerinin Kuruma gönderilmesi ge-
reklidir. 

(5) Kurumca, faaliyet izni için başvuran varlık yönetim şirketinin sermayesinin her
türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenip ödenmediği ile planlanan faaliyetleri gerçekleşti-
rebilecek düzeyde olup olmadığı, uygun hizmet birimleri ile risk yönetimi, iç kontrol, muha-
sebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli per-
sonel kadrosunun oluşturulup oluşturulmadığı ve personelin buna uygun görev tanımları ile
yetki ve sorumlulukların belirlenip belirlenmediği hususları incelenir. Yapılan değerlendirmeler
neticesinde faaliyet konularını yürütebilecek yeterliliğe sahip bulunduğuna hükmedilen varlık
yönetim şirketlerine Kurulca faaliyet izni verilir. 
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(6) Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş izinleri kuruluş izninin gerçeğe aykırı beyanlarla
alınmış olması, kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi, iznin verilmesinde aranan
şartların faaliyete geçilinceye kadar kaybedilmesi, faaliyet izni alınamamış olması veya  kuruluş
iznini takip eden yüz seksen gün içinde faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunulmaması
hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Kurulca iptal edilir. Faaliyet izninin
alınmasını müteakip bir yıl içinde faaliyete geçmeyen ya da faaliyetlerine bir yıl süre ile ke-
sintisiz ara veren varlık yönetim şirketlerinin faaliyet izni Kurulca iptal edilir. Faaliyete geçil-
diği tarihten itibaren yedi iş günü içinde durumun Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Ana sözleşme değişikliği ve hisse devri
MADDE 7 – (1) Varlık yönetim şirketleri, ana sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler

öncesinde Kuruma bilgi verir. Kurum, ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş iş
günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde, bu değişiklikler şirketlerin genel kurul gün-
demine alınır ve sonucundan Kuruma bilgi verilir. Kurumca uygun görülmeyen değişiklik ta-
sarıları genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, Kurumun uygun görüşü olmaksızın ana söz-
leşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez. Varlık yönetim şirketlerinin ana sözleş-
meleri güncel olarak varlık yönetimi şirketinin internet sayfasında yayımlanır. Ana sözleşme-
lerin güncelleştirilmesi, değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren on iş günü içinde yapılmak
zorundadır. Varlık yönetim şirketinin adres değişikliklerini değişiklik tarihinden itibaren on
beş iş günü içinde Kuruma bildirmesi zorunludur.

(2) Bir gerçek veya tüzel kişinin, varlık yönetim şirketi sermayesinin yüzde onunu veya
daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya varlık yönetim şirketinin kontrolünün el de-
ğiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Kurulun iznine tabidir. Bu kapsam dâhilinde yeni
imtiyazlı pay ihracı, mevcut paylar üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa
hakkı tesisi de bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kurulun iznine tabidir. Oy
hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesinde de bu hüküm uygulanır. Yönetim veya denetim
kurullarına üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi veya devri bu fıkradaki oransal sınırlara
bakılmaksızın Kurulun iznine tâbidir. İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kay-
dolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

(3) Yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine
sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır.

(4) Varlık yönetim şirketi sermayesinin kontrolünü elinde bulunduran tüzel kişilerin
kontrolünün el değiştirmesi Kurulun iznine bağlıdır. Bu hüküm tüzel kişi ortağın yönetim ve
denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde gerçek kişi
ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar uygulanır.

(5) Bu madde kapsamındaki hisse devir izinleri, devralan ortağın kurucularda aranan
nitelikleri taşıması şartıyla verilebilir.

(6) Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içinde
Kuruma bildirilmesi zorunludur.

(7) Sermaye artırımlarına ilişkin ana sözleşme değişikliğine dair yönetim kurulu kara-
rının bir örneği ve bir önceki sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin rapora ek olarak, sermaye
artırımının iç kaynaklardan gerçekleştiriliyor olması halinde iç kaynakların sermayeye ilave
edilebilirliğine ilişkin tespit raporunun, iç kaynaklara başvurulmadan gerçekleştirilecek ser-
maye artırımlarında ise arttırılacak tutarın her türlü muvazaadan âri olarak nakden ödeneceğine
ilişkin beyanın Kuruma gönderilmesi gerekir. Sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı
tespit edilen kısmı, özkaynak hesabında dikkate alınmaz.
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(8) Yedinci fıkra uyarınca Kuruma gönderilecek raporların, 6102 sayılı Kanun,
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde,
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetme-
liğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları haiz bağımsız de-
netçiler tarafından onaylanması zorunludur.

(9) 6102 sayılı Kanun çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiş şirketler için ka-
yıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında, yedinci fıkra kapsamında Kuruma
bildirimde bulunulması zorunludur.

(10) Ana sözleşme değişikliğinin yayımlanmasını müteakip değişikliğin yayımlandığı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası on beş gün içinde Kuruma gönderilir.

Birleşme, bölünme, devir ve tasfiye

MADDE 8 – (1) Varlık yönetim şirketinin birleşme, bölünme, devir ve tasfiyesi Ku-
ruldan izin alınmak kaydıyla genel hükümlere tabidir. 

(2) Birleşme, bölünme ve devir izni için varlık yönetim şirketince Kuruma verilecek
başvuru dilekçesine; 

a) Birleşme, bölünme veya devre ilişkin yönetim kurulu kararı, 
b) Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesi, 
c) Varlık yönetim şirketi özkaynağının tespitine, birleşme ve değiştirme oranlarının he-

saplanmasına, gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarının belirlenmesine ve birleşme, bölünme
veya devre  esas finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, 

ç) Birleşme, bölünme veya devir sonucu oluşacak ana sözleşme taslağı, 
d) Birleşme, bölünme veya devir işleminin gerekçelerini ortaya koyan rapor, 
e) Birleşme, bölünme veya devirden itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tah-

mini finansal tablolar ve birleşme, bölünme veya devir sonrası tahmini bilanço, 
eklenir. 
(3) Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyeleri Kurulun

iznine tabidir. Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetlerine son vermesi ve iradi tasfiyesi için ko-
nuya ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte Kuruma başvurması gerekir. Bu durumda, şirketin
faaliyet izni Kurulca iptal edilir. 

(4) Varlık yönetim şirketi genel kurulunda karar almak suretiyle iznin tebliğ tarihinden
itibaren üç ay içinde birleşme, bölünme, devir veya tasfiye işlemlerine geçilmediği takdirde
verilen izin geçersiz olur. Yeniden izin alınmadan bu işlemlere devam olunamaz. 

Şube açma

MADDE 9 – (1) Şube açma izni almak üzere Kuruma başvuracak varlık yönetim şir-
ketinin, 25 inci maddede yer alan standart orana uyumlu olarak faaliyet göstermesi ve her bir
şube için bir milyon Türk Lirası tutarında ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.

(2) Kuruma yapılacak başvurulara, şube açılışına ilişkin yönetim kurulu kararının bir
örneğinin eklenmesi zorunludur.

(3) Varlık yönetim şirketinin yurt dışında şube açma talebine izin verilebilmesi için şu-
benin bulunduğu ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurumun denetim ve gözetim faa-
liyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri edinmesine ve söz konusu şubede de-
netim yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması şarttır.
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(4) Yapılacak değerlendirme sonucunda Kurumca uygun görülmesi halinde varlık yö-
netim şirketine şube açma izni verilir.

(5) İzin tarihinden itibaren üç ay içinde, yurt içi şubenin Ticaret Siciline tescil ve ilan
ettirilmesi ve tescilin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshasının Kuruma
gönderilmesi zorunludur.

(6) İzin tarihinden itibaren üç ay içinde yurt içi şubenin tescil ve ilan ettirilmemesi ha-
linde, şube açılış izni geçersiz olur. Varlık yönetim şirketi kapanan şubesini kapanış tarihini
izleyen bir ay içinde Kuruma bildirir.

(7) Şubelerin adres değişikliklerinin bir ay içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.
(8) Varlık yönetim şirketinin bir ilde bulunan şubesinin başka bir ile taşıması, yeni şube

açılması esaslarına tabidir.
(9) Yurt dışı şubenin faaliyete başlamasını ya da faaliyetinin sona ermesini müteakip

bir ay içinde Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.
(10) Varlık yönetim şirketi her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya

gidemez ve acentelik veremez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumsal Yönetim

Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile bunlara ilişkin
bildirimler

MADDE 10 – (1) Varlık yönetim şirketlerinin yönetim kurulları genel müdür dahil üç
kişiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üye-
sidir. Varlık yönetim şirketlerinde görev alacak yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel
müdür yardımcılarının, Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (f)
bentlerinde belirtilen şartları taşıması zorunludur. İkinci fıkrada belirtilen genel müdür için ara-
nan eğitim ve mesleki tecrübe şartları yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası için de
aranır. 

(2) Varlık yönetim şirketi genel müdürlerinin hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık,
kamu yönetimi ve dengi dalları ile mühendislik dallarında lisans veya lisansüstü düzeyinde
öğrenim görmüş ve hukuk, finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye
sahip olmaları şarttır. Genel müdür yardımcılarının ise bu fıkrada belirtilen mesleki tecrübe
alanlarında en az beş yıl deneyime sahip olmaları ve ayrıca lisans düzeyinde öğrenim görmüş
olmaları şarttır.

(3) Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür
yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de bu Yönetmeliğin
genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlerine tabidir.

(4) Genel müdürün bulunmadığı hallerde genel müdür ile aynı nitelikleri haiz olmak
kaydıyla yönetim kurulu toplantılarına genel müdür vekili olarak katılacaklar ve hangi hallerde
bu toplantılara katılacakları yönetim kurulunca belirlenir.

(5) Varlık yönetim şirketlerinin  yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürlerinin ve genel
müdür yardımcılarının, atanmalarından veya seçilmelerinden sonra bir ay içinde, varlık yönetim
şirketi tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde;

a) Mesleki tecrübelerini ve aldıkları eğitimleri içeren EK-8’de yer alan örneğe uygun
olarak düzenlenecek ayrıntılı özgeçmişleri ile 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu kapsamında oluşturulan sistemler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik or-
tamda ulaşılabilenler hariç, yabancı uyruklu kişiler için kimlik belgesi veya pasaportlarının no-
ter onaylı örnekleri,
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b) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin yazılı beyanları,
c) Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya Kanunun yürürlüğe girmesin-

den önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı
olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına
dair noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütname (EK-6) ile bu hususlara ilişkin olarak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgeler,

ç) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan
varlık yönetim, faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye
piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha
fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair noter huzurunda imza
edecekleri birer taahhütname (EK-7),

d) Arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri,
e) Atanmalarına veya seçilmelerine ilişkin genel kurul ya da yönetim kurulu kararının

bir örneği,
Kuruma gönderilir.
(6) Genel müdür ve genel müdür yardımcıları için beşinci fıkradaki belgelere ilave ola-

rak lisans diplomasının noter onaylı bir örneği Kuruma gönderilir.
(7) Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının herhangi bir

nedenle görevden ayrılmaları halinde, bu durum görevden ayrılma tarihinden itibaren bir ay
içinde Kuruma bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İç Sistemler

İç sistemlerin tesisi
MADDE 11 – (1) Varlık yönetim şirketleri, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kont-

rolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun
ve yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapacak yeterli ve etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol
sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. 

(2) Varlık yönetim şirketleri, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini bu Yönetmeliğe
uygun olarak tesis etmekle bu sistemlerin işlerliğini, uygunluğunu, etkinliğini ve yeterliliğini
sağlamakla bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler
çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin güvenilir, doğru, tam, izlenebilir, tutarlı ve ihtiyacı
karşılayacak uygun biçim ve nitelikte olmasını sağlamakla  yükümlüdür ve bu yükümlülük
münhasıran yönetim kuruluna aittir.

(3) Varlık yönetim şirketleri, faaliyetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine ve faaliyet-
lerinin mahiyetine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sisteminin bütünlüğü-
nü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini her seviyedeki personeli tara-
fından uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlamak üzere etkin ve yeterli
iç kontrol sistemi tesis etmek zorundadır. İç kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı olarak
çalışacak, varlık yönetim şirketinin faaliyet yapısı ve kapsamıyla uyumlu sayıda olmak üzere
asgari bir kişiden oluşan ve münhasıran iç kontrol faaliyetleri ile iştigal eden iç kontrol personeli
vasıtasıyla gerçekleştirilir. İç kontrol personeli tarafından, gerçekleştirilen iç kontrol faaliyet-
lerine ilişkin olarak Haziran ve Aralık aylarını takip eden bir ay içinde yılda iki kez olmak
üzere yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği genel müdür dışındaki bir yö-
netim kurulu üyesine raporlama yapılır.
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(4) İç kontrol sisteminin etkin ve yeterli bir şekilde çalışabilmesi için;
a) Varlık yönetim şirketi bünyesinde işlevsel görev ayrımının tesis edilmesi, sorumlu-

lukların paylaştırılması, yetki ve sorumlulukların açıkça ve yazılı olarak belirlenerek uygulama
esasları ile birlikte yönetim kurulu tarafından onaylanması,

b) İç kontrol faaliyetlerinin oluşturulması,
c) Varlık yönetim şirketinin iş süreçleri üzerinde kontrollerin ve iş adımlarının göste-

rildiği iş akım şemalarının oluşturulması,
gereklidir.
(5) Varlık yönetim şirketleri, faaliyetlerini etkin ve güvenli bir şekilde sürdürebilmek

amacıyla uygun bir risk yönetimi sistemi tesis etmek ve bu kapsamda risk politikalarını oluş-
turmak, uygulamak, maruz kaldıkları riskleri tespit etmek, değerlendirmek, raporlamak ve yö-
netmek için gerekli önlemleri almak zorundadır. Risk yönetimi faaliyetleri yönetim kuruluna
bağlı olarak çalışacak risk yönetimi birimi ve personeli tarafından yürütülür.

Bilgi sistemlerinin tesisi
MADDE 12 – (1) Varlık yönetim şirketleri nezdinde oluşturulacak bilgi sistemleri, var-

lık yönetim şirketlerinin ölçeği, faaliyetlerinin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olarak yapı-
landırılır. Bilgi sistemleri, varlık yönetim şirketleri ile ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda
güvenli bir şekilde saklanmasına ve kullanılmasına imkân verecek yapıda oluşturulur. Bilgi
sistemlerinin güvenilirliğinin sağlanması ve düzenli olarak güncellenerek gerekli değişikliklerin
yapılması zorunludur.

Muhasebe ve finansal raporlama sistemi
MADDE 13 – (1) Varlık yönetim şirketi; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tüm işlemlerini gerçek ma-
hiyetlerine uygun surette, her bir işlem bazında zamanında ve doğru bir şekilde  muhasebeleş-
tirmek, finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır,
güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru
şekilde düzenlemek zorundadır. Finansal raporlarda yer verilen bilgilerin muhasebe kayıtları
ile uyumlu olması şarttır.

(2) Varlık yönetim şirketleri Türkiye Muhasebe Standartları ile Tekdüzen Hesap Planı
Hakkında Yönetmeliğe göre kayıt tutmaya elverişli bir muhasebe ve finansal raporlama siste-
mine sahip olmakla ve söz konusu Yönetmelik uyarınca Kurul tarafından belirlenen Bankalarca
Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesinde yer verilen hesaplardan faaliyet izinleri
kapsamındaki uygun hesapları kullanmak sureti ile tüm işlemlerini Türkiye Muhasebe Stan-
dartlarına uygun olarak muhasebeleştirmekle yükümlüdür. 

(3) Varlık yönetim şirketleri, işlemleri nedeniyle doğmuş veya doğması beklenen, ancak
miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak amacıyla, devraldıkları toplam ala-
caklar ile diğer varlıklarını Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak değerler ve karşılığa tabi tutarlar. Devralınan alacaklara ilişkin olarak
değerleme yapılırken mali tablo hazırlama tarihinden itibaren 10 yıl içindeki beklenen nakit
akışları dikkate alınır.

(4) Toplu muhasebeleştirme gerektiren işlemler ile geri valörlü işlemler varlık yönetim
şirketi tarafından ancak istisnai hallerde gerçekleştirilebilir ve bu işlemlerin doğruluğunu ve
mutabakatını gösteren çalışma kağıtları ay sonları itibarıyla hazırlanır, kayıt altına alınır ve de-
netime hazır halde bulundurulur.       
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(5) Varlık yönetim şirketlerinin nam ve hesabına yapılan tüm tahsilatların, ilgililer ta-
rafından söz konusu tahsilatlar üzerinden mahsup edilen hizmet bedelleri de dahil olmak üzere,
varlık yönetim şirketinin muhasebe kayıtlarına yansıtılması zorunludur. Her ne ad altında olursa
olsun asıl ve diğer borçlulardan muhasebe kayıtlarına yansıtılmayan bir tahsilat yapılamaz.
19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesi uyarınca doğrudan
vekil tarafından tahsil edilen vekalet ücretleri için bu hüküm uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanı ve Denetim

Faaliyet alanı
MADDE 14 – (1) Varlık yönetim şirketleri;
a) Sigortacılık alanı dışında faaliyet gösteren kaynak kuruluşların ana faaliyet konula-

rından doğan alacakları ve diğer varlıkları ile sigortacılık alanında faaliyet gösteren kaynak
kuruluşların yalnızca kredi sigortası hizmetinden doğan alacaklarını devralabilir, devredebilir,
devraldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılan-
dırarak devredebilir. 

b) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları
işletebilir, kiralayabilir, teminata konu edebilir, devredebilir ve bunlara yatırım yapabilir.

c) Sağlanan finansman toplamının özkaynaklarının üç katını geçmemesi şartıyla ala-
caklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına  ilave finansman sağlayabilir.

ç) Kaynak kuruluşların ana faaliyet konularından doğan alacakları ile diğer varlıklarının
tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere devri konularında aracılık, destek ve
danışmanlık hizmeti verebilir.

d) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve ge-
rekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, fon kura-
bilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir.

e) Alacaklardan dolayı edinilmek zorunda kalınan iştirak payları dışında, yalnızca faa-
liyetlerini gerçekleştirmek amacıyla sınırlı olmak üzere iştirak edinebilir.

f) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti
verebilir.

(2) Varlık yönetim şirketleri, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette buluna-
maz. Banka ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının devralınmasına münhasır
olarak, alacağını veya diğer varlığını devraldığı banka veya diğer mali kurumlar ile Kanunun
48 inci maddesinde düzenlenen kredi tanımına uygun bir kredi ilişkisi kuramaz.

(3) Varlık yönetim şirketlerinin, alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları işti-
rak payları dışında iştirak edinebilmesi Kurumun iznine tabidir. İştirakin edinilme gerekçesinin
şirketin mali planlaması ve beklenen nakit akışlarını da içerecek şekilde yazılı hale getirilmesi
ve konu ile ilgili alınacak yönetim kurulu kararı ile birlikte Kuruma başvurulması zorunludur.
Kurum izni sonrasında iştirak edinim süreçlerinin tamamlanmasını müteakip on beş gün içinde
sürecin tamamlandığına ilişkin Kuruma bilgi verilir. Varlık yönetim şirketlerinin, bu madde
uyarınca iştirak edecekleri ortaklıkların, sermayesinin veya oy hakkı toplamının en az yüzde
onuna sahip olması şarttır.

(4) Varlık yönetim şirketlerinin devraldıkları alacaklardan dolayı edinmek zorunda kal-
dıkları iştirakler için üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamdaki iştirakler için edinim
tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma bilgi verilmesi zorunludur.  
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(5) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında yapılan işlemler hakkında Kuruma bildirim
yapılması zorunludur.Yapılacak bildirimde sağlanan finansmanın arkasındaki mali planlama
ve beklenen nakit akışlarını da içeren finansman sağlanma gerekçesine yer verilir.  

Bağımsız denetim
MADDE 15 – (1) Varlık yönetim şirketlerinin bağımsız denetimi 6102 sayılı Kanun,

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.
(2) Varlık yönetim şirketinin  yıl sonu konsolide olmayan finansal tablolarına ilişkin

bağımsız denetim raporlarının takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar Kurum veri tabanına
raporlanması zorunludur.

(3) Varlık yönetim şirketlerinin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları varlık
yönetim şirketlerinin internet sayfalarında yayımlanır.

Denetim, gözetim ve bilgi verme
MADDE 16 – (1) Varlık yönetim şirketleri, varlık yönetim şirketlerinin ortakları, varlık

yönetim şirketlerinin kontrol ettiği ortaklıklar ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler bu Yönet-
melik hükümleriyle ilgili olarak Kurum ve Kurumun yerinde denetim yapmaya yetkili meslek
personeli tarafından istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek, defter ve belgelerini ibraz et-
mek, incelemeye hazır bulundurmak ve tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun
olarak yerinde denetime açmakla yükümlüdür. 

(2) Mali bünyelerini ciddi şekilde olumsuz etkileyecek durumların tespiti halinde, Ku-
rum varlık yönetim şirketlerinden gerekli her türlü tedbirin alınmasını istemeye yetkilidir. Varlık
yönetim şirketleri Kurum tarafından istenen tedbirleri Kurumca belirlenen süreler içinde almak
ve uygulamakla yükümlüdür.

(3) Varlık yönetim şirketleri, şekil ve kapsamı Kurumca belirlenen finansal tablolar ve
istatistiki bilgileri istenilen süre ve yöntemlerle Kuruma göndermek zorundadır.

Faaliyet izninin iptali ve diğer yaptırımlar
MADDE 17 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen şartları ya da ortakları,

kurucularda aranan şartları kaybeden, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı işlem yaptığı
tespit edilen, 16 ncı madde uyarınca Kurumca istenen tedbirleri belirlenen sürelerde almayan,
Kurumca talep edilen bilgi ve belgeleri süresi içinde göndermeyen, işlemlerini kayıt dışı bı-
raktığı veya gerçeğe aykırı olarak muhasebeleştirdiği ya da bu Yönetmelik hükümlerine aykırı
işlem yaptığı tespit edilen varlık yönetim şirketlerine, Kurum tarafından durumlarını mevzuat
hükümlerine uygun hale getirmeleri için üç aya kadar süre verilebilir. Kurul tarafından süre
verilmesine gerek görülmeyenlerin veya Kurul tarafından süre verilmesi halinde verilen süre
içinde durumlarını düzeltmeyenlerin faaliyet izinlerinin iptal edilmesi veya varlık yönetim şir-
ketlerinin kaynak kuruluşlar ile alacaklarının veya diğer varlıklarının devrine ilişkin yeni söz-
leşme yapma yetkilerinin askıya alınması Kurulun takdirindedir. 

(2) İradi tasfiye talebinde bulunan varlık yönetim şirketleri ile 7 nci madde uyarınca
adres değişikliklerini süresinde bildirmeyen ve yapılan yasal tebligata rağmen adresinde bu-
lunmadığı tespit edilen varlık yönetim şirketlerinin faaliyet izni Kurulca iptal edilir. 

(3) Faaliyet izni iptaline ilişkin Kurul kararları Resmî Gazete’de yayımlanır.
(4) Faaliyet izni iptal edilenler, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca münhasıran varlık

yönetim şirketlerine tanınan faaliyetlerle iştigal edemez, ticaret unvanlarında, ilan ve reklam-
larında veya işyerlerinde söz konusu işlerle iştigal ettikleri izlenimini yaratacak hiçbir kelime,
deyim ve işaret kullanamazlar.
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ALTINCI BÖLÜM
Alacakların Devrine ve Diğer İşlemlere İlişkin Süreçler

Devir öncesi süreç
MADDE 18 – (1) Kurumun denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşlar borçluyu

ve teminatı dikkate alarak borcun tahsil edilme yüzdesi ve süresi ile gerçeğe uygun değerini
de içerecek şekilde iktisadi nedenini yazılı hale getirmek kaydıyla ana faaliyet konularından
doğan alacakları ile diğer varlıklarını varlık yönetim şirketlerine devredebilirler. Devre ilişkin
uygulama esasları yazılı olarak belirlenir ve uygulanır. 

(2) Kurumun denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşlar, yalnızca münferit bir risk
grubunu içeren alacaklar hariç, alacaklarını varlık yönetim şirketlerine ihale usulü dışında bir
yöntem ile devredemezler.

(3) Kurumun denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşlarca, devre ilişkin ihale süre-
cinde varlık yönetim şirketlerinin eşit şartlarda süreci değerlendirmelerine imkan verecek bir
takvim belirlenir. Bu takvim doğrultusunda ihale şartlarını ve devredilecek alacak portföyünün
niteliklerini içeren ve ihaleye davet niteliğinde olan bir bilgilendirme metni, kaynak kuruluşun
kendi internet sayfasında ve ana sayfada görünecek şekilde en az beş iş günü süreyle yayınlanır. 

(4) Kurumun denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluş tarafından ihaleye katılacak
varlık yönetim şirketlerine ihale öncesi inceleme yapabilmeleri için on iş gününden az olmamak
üzere aynı süre ve bu süre zarfında aynı nitelikte bilgi ve belge verilir. Devir süreci işletilirken
adil, şeffaf ve rekabetçi bir devir ortamının tesis edilmesi sağlanır. Bilgi ve belge paylaşımının
Kanunun 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olarak, taraflar arasında akdedilecek
gizlilik sözleşmesi çerçevesinde ve sadece ihale amacıyla sınırlı olacak ve ihale sonrasında im-
ha edilecek şekilde gerçekleştirilmesi zorunludur. Söz konusu bilgi ve belge paylaşımı kapsa-
mında asgari olarak, devre konu alacağın kredi türü, kredi borçlusunun kimliği/ticaret unvanı
ile TCKN/VKN gibi kimlik tanımlayıcıları, borcun anaparası, işlemiş faiz ve masraf tutarı, faiz
oranı, temerrüt tarihi, teminat durumu, yapılandırmaya konu olup olmadığı ve devam eden
veya sonuçlanmış hukuki süreçlere ilişkin bilgiler paylaşılır. Bu bilgi paylaşımının içeriğinde
yer alması gereken ilave unsurları belirlemeye Kurul yetkilidir.

Kaynak kuruluşun devirle ilgili yükümlülükleri
MADDE 19 – (1) Kurumun denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşlar;
a) Alacakların devrinden önce borçluya, borcun, aslı ve ferileri ile birlikte alacağın

hangi varlık yönetim şirketine devredileceğine dair bilgi vermekle ve buna ilişkin belge ve ka-
yıtları denetime hazır bulundurmakla,

b)  Alacak devrinin gerçekleşmesinden önce 18 inci maddenin dördüncü fıkrasında be-
lirtilen bilgi ve belgeleri varlık yönetim şirketlerine doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle,

c) Alacağa dayanak belge ve evraklar ile icra/iflas takibi başlatılmış olması halinde
takip ve varsa dava bilgilerinin,  kendi uhdesinde bulunan ilgili borçlunun kimlik tespitini sağ-
layacak kimlik bilgileri ile güncel iletişim bilgilerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde devir söz-
leşmesi kurulmuş varlık yönetim şirketlerine iletilmesini sağlamakla,

ç) Devredilen alacaklara ilişkin şikâyetlere dayalı olarak varlık yönetim şirketlerince
kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belge talebini, talebin kendilerine iletildiği tarihten itibaren
on beş gün içinde, talepte bulunan borçluya iletmek suretiyle yerine getirmekle,

d) Risk Merkezi üyesi olmaları halinde alacağın varlık yönetim şirketine devredildiğine
dair Risk Merkezi ve ilgili diğer mercilere gerekli bildirimleri yapmakla,

yükümlüdür. 
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(2) Varlık yönetim şirketine devre konu edilecek alacakların nitelikleri, bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak Kurumun denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşların yönetim
kurullarınca verimlilik ilkesi, piyasa şartları, alacağın tahsil edilme potansiyeli ve teminat du-
rumu, borçlunun varlık durumu, yasal takiplerden alınabilecek sonuçların neler olduğu gibi
hususlar dikkate alınarak geliştirilecek yazılı politika ve prosedürler çerçevesinde ve gerekli
fayda ve maliyet analizleri yapılarak belirlenir. 

(3) Kurumun denetim ve gözetimine tabi kaynak kuruluşlarca, varlık yönetim şirketine
donuk alacakların yanı sıra canlı alacaklar da devredilebilir. Yalnızca münferit bir risk grubunu
içeren alacaklar hariç, canlı ve donuk alacaklar aynı devir portföyü içinde yer alamaz. 

Devredilen alacaklara ilişkin yükümlülükler

MADDE 20 – (1) Varlık yönetim şirketleri, devraldıkları alacaklara ilişkin takip ve
tahsil işlemlerine başlamadan önce asıl borçluların veya yasal temsilcilerinin Risk Merkezi
veya elektronik haberleşme işletmecilerinin rehber hizmetleri üzerinden sorgulanan ya da kay-
nak kuruluşlardan alınan iletişim adreslerine yazılı bildirimde bulunur. Söz konusu bildirim
kalıcı veri saklayıcısı yoluyla elektronik ortamda da yapılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen  bildirimde, kaynak kuruluşun adı da belirtilmek suretiyle
borçlunun  kaynak kuruluşa olan borcunun varlık yönetim şirketine devrolduğu ve borç hak-
kında bilgi alınmasını teminen varlık yönetim şirketi ile iletişime geçilmesi yönünde bir metin
ile ilgili varlık yönetim şirketine ait tüm iletişim bilgileri yer alır. Söz konusu bildirimde borcun
detayları hakkında bilgilere yer verilmez.

(3) Borçlunun ilgili varlık yönetim şirketi ile iletişime geçmesi halinde yapılan ilk gö-
rüşmede, 21 inci maddede belirtilen usule uygun olarak, borcun kaynağını oluşturan işlem,
borcun tarafı olan kuruluş, borcun aslı ile fer’ileri ve tutarı, varlık yönetim şirketince takibi
durumunda borçlunun karşılaşacağı hukuki işlemler ile borçluların ödemekle yükümlü olduğu
diğer  tutarlar doğru, sade ve anlaşılır şekilde bildirilir. Borçlu tarafından ilgili makamlara
ödenmesi gereken harç ve masrafların bildirim anında net bir şekilde tespit edilmesi mümkün
ise bu harç ve masrafların tutarı, mümkün değil ise borçlunun söz konusu harç ve masrafları
ödemekle yükümlü olacağına ilişkin de borçlu bilgilendirilir. Söz konusu iletişim sırasında
borçluya yapılan bilgilendirmelerin tamamı, borçlunun birinci fıkrada belirtilen iletişim adres-
lerine ya da borçlunun bu iletişim sırasında belirttiği diğer iletişim adreslerine yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla da iletilir.

Tahsilat süreci

MADDE 21 – (1)Varlık yönetim şirketleri ile bunlara bağlı tahsilat ekipleri tarafından
borçluya tutar teklif edilen her durumda ve sonrasında uzlaşılan tutar ödendiğinde borçluya
yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla bildirim yapılması ve bu bildirimin kayıt altına alı-
narak saklanması zorunludur. Uzlaşılan tutarın ödenmesi durumunda söz konusu bildirimin
borcun sona erdiği bilgisini içermesi de zorunludur.

(2) Varlık yönetim şirketleri borçluların kimlik ve iletişim bilgilerini doğru tespit et-
mekle yükümlüdür. Varlık yönetim şirketlerinin borçluya bildirdiği iletişim bilgileri üzerinden
şirket ile doğrudan kendilerinin iletişim kurması ya da borçlu ile iletişim kurulduğu esnada
borçlunun ve kendilerinin onay vermesi suretiyle, borcu ödemek, borcu üstlenmek, borca veya
sözleşmeye katılmak isteyenler dışında, borçla ilgili yetkili olmayan üçüncü kişilere borçla
ilgili herhangi bir şekilde bilgi verilemez ve bu kişilerle iletişim kurulamaz.
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(3) Varlık yönetim şirketleri, borçlularla kurulan her türlü iletişimde Kanunun 73 üncü
maddesi ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mev-
zuat hükümlerine uygun davranmakla, borçluların toplum içindeki itibarını zedeleyici iletişim
ve tahsilat yöntemlerinden kaçınmakla isim ve sair bilgi benzerlikleri nedeniyle borçla ilgisi
bulunmayan üçüncü kişilerle iletişim kurmamakla yükümlüdür. Varlık yönetim şirketleri, Risk
Merkezi veya elektronik haberleşme işletmecilerinin rehber hizmetleri üzerinden sorgulanan
ya da kaynak kuruluşlar veya borçlu tarafından bildirilen telefon numaraları üzerinden borçlu
ile iletişime geçebilir ve söz konusu iletişim sırasında ancak borçlu kimlik bilgileri üzerinden
ya da sair suretle güvenlik teyidi yapılması sonrasında borç hakkında bilgi verebilir. Varlık yö-
netim şirketleri, borçlu ile iletişim kurduğu telefon numarasının üçüncü kişilerce kullanıldığını
tespit etmesi halinde ilgili numarayı sistemlerinde iletişimde kullanılmamak üzere pasif hale
getirmekle yükümlüdür.

(4) Varlık yönetim şirketleri, devraldıkları alacakları ancak Kurumun denetim ve gö-
zetimine tabi bir başka banka ya da diğer mali kuruma veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
devredebilir. Devralınan alacaklara ilişkin kaynak kuruluş ile borçlu arasındaki finansman söz-
leşmesinde borçlu lehine teminat, kefalet, garanti vermek veya sair suretle söz konusu borç
ilişkisinin tarafı olan diğer gerçek ve tüzel kişilere veya borçlunun yazılı muvafakati olmak
şartıyla diğer üçüncü kişilere söz konusu alacakların devri bu hükme aykırılık teşkil etmez. 

(5) Varlık yönetim şirketlerinin, sulh yolu ile edinilen taşınmazları iktisap tarihinden
önceki bir yıl içinde bağımsız değerleme şirketi tarafından yapılan değer tespitinde belirtilen
tutarın altında, icra yolu ile edinilen taşınmazları ise edinim tutarının altında satışa konu etme-
mesi esastır. Bu hükme aykırı olarak satış yapılması durumunda satışın ekonomik gerekçeleri
yazılı hale getirilerek denetime hazır bulundurulur. 

(6) Hasılat paylaşımlı dosyalarda alacağı devreden kuruluşun varlık yönetim şirketince
yapılan tahsilatı kontrol edebilmesi için varlık yönetim şirketlerince yerine getirilmesi gereken
yükümlülükler, kaynak kuruluş ile yapılan alacak devrine ilişkin sözleşmelerde açıkça düzen-
lenir. 

Takip süreci

MADDE 22 – (1) Hakkında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hü-
kümleri kapsamında icra veya iflas takibi başlatılmamış olan borçlulardan yapılan doğrudan
tahsilat işlem ve tutarlarına ilişkin belgeler, borçluların talebi halinde varlık yönetim şirketle-
rince ödemeyi yapan borçlulara yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla elektronik or-
tamda iletilir.

(2) Borcun devralınmasından önce kaynak kuruluş tarafından başlatılmış açık icra veya
iflas takibi bulunması ya da varlık yönetim şirketince icra veya iflas takibi başlatılması halinde
borca ilişkin varlık yönetim şirketleri ve Kurumun gözetim ve denetimine tabi kaynak kuru-
luşlar tarafından yapılan her türlü tahsilat, borçlunun talebi ve gerekli harcı yatırması halinde
ilgili icra teşkilatına da bildirilir. Varlık yönetim şirketleri, kaynak kuruluşlar tarafından yapılan
tahsilatların icra dairelerine bildirilmemesi nedeniyle bu hükme aykırılıktan sorumlu tutulmaz.

(3) Borcun karşılıklı anlaşma yoluyla ya da doğrudan asıl ve fer’ileri ile birlikte öden-
mesi halinde icra takibinin ortadan kaldırılmasına yönelik borçlu tarafından diğer kişi ve ku-
ruluşlara yapılması gereken varsa harç, vergi, karşı taraf vekalet ücreti ve sair başka ödeme ve
işlemler hakkında borçluya, tahsilat talebi ile başvurulmadan önce açık ve anlaşılır şekilde
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bilgi verilir. Borçluyla yürütülen görüşmelerde toplam kapama bakiyesi söz konusu masraflar
da dâhil edilerek aktarılır. Borçlu hangi işlemleri yapması halinde icra kaydının düşürüleceği
konusunda ve tam veya kısmi tahsilat yapılmadan önce varsa icra işlemlerinden veya başka
nedenlerden kaynaklanan vergi, harç ve diğer yükümlülükler hakkında bilgilendirilir.  Yapılan
bilgilendirme kayıt altına alınarak denetime hazır halde bulundurulur. 

(4) Borcun veya kapak hesabının icra dosyasına ödenerek takibin ortadan kalkması ha-
linde bu duruma ilişkin Risk Merkezi ve ilgili diğer mercilere gerekli bildirimler yapılır.

Dış hizmet sağlayıcı kuruluşlar
MADDE 23 – (1) Varlık yönetim şirketlerinin esas faaliyetlerini kendi organizasyo-

nuyla gerçekleştirmesi esas olmakla birlikte tahsilat ve takip işlemleri için hukuk bürosu, çağrı
merkezi, değerleme kuruluşu gibi dış hizmet sağlayıcı kuruluşlarla çalışması halinde bu durum
varlık yönetim şirketinin ve varlık yönetim şirketi yönetim kurulunun mevzuat karşısındaki
sorumluluklarını etkilemez.  

(2) Devralınan alacakların takibine yönelik olarak varlık yönetim şirketinin dış hizmet
alımı yoluyla süreli ya da süresiz avukatlık hizmeti alması halinde, hizmet sağlayıcılar ile varlık
yönetim şirketleri arasında bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerindeki yükümlülüklere uygun bir
sözleşme akdedilir ve söz konusu sözleşmeler denetime hazır bir şekilde bulundurulur.

Finansal tüketicilere ilişkin hükümler
MADDE 24 – (1) Devralınan alacağın borçlusunun finansal tüketici olduğu hallerde

varlık yönetim şirketleri tarafından;
a) 20 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunulmasına rağmen borcun

ödenmediği hallerde resmî tatil günleri ve Pazar günleri hariç olmak üzere sadece 09.00-20.00
saatleri arasında borçluyla ya da 21 inci maddenin ikinci fıkrasında borçla ilgili veya yetkili
olduğu belirtilen diğer kişilerle iletişim kurulması ve bunlar dışındaki kişilerle iletişim kurul-
mamasına yönelik tedbirler alınması,

b) Tahsilat konusunda 21 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak, borçlunun Risk
Merkezi veya elektronik haberleşme işletmecilerinin rehber hizmetleri üzerinden sorgulanan
ya da kaynak kuruluşlar veya borçlu tarafından bildirilen telefon numaraları üzerinden ve ge-
rekli güvenlik teyidinin yapılması suretiyle iletişim kurulması, 

c) Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısının farklı telefon hatlarından yapılan
aramalar da dâhil günde en fazla üç, mesaj sayısının ise bir ile sınırlı tutulması, borçluya ula-
şıldığı ve konunun aktarıldığı durumlarda ise borçlunun kayıt altına alınmış rızası bulunma-
dıkça bir sonraki aramaya kadar asgari beş iş günü geçmesi, borçlu olduğuna dair varlık yöne-
tim şirketinin elinde somut belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, herhangi bir uzlaşmayı
reddeden ve kesinlikle aranmak istemediğini açıkça ifade eden kişilerin aranmaması,  

ç) İnternet sitesinde veya yapılan yazılı ve sözlü bildirimlerde numarası açıkça belirtilen
çağrı merkezlerinden arayan kişinin borçlu olduğuna yönelik borçlu kimlik bilgileri üzerinden
güvenlik teyidi yapılmak suretiyle borca ilişkin her türlü bilgi ve belge talebinin alınabildiği,
şikâyet ve itirazların kaydedildiği ve saklandığı, varlık yönetim şirketlerinin mesai saatleri için-
de süreklilik arz edecek, kolay erişilebilen bir sistemin tesis edilmesi ve işletilmesi,

d) 20/5/2020 tarihli ve 31132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Çağrı Mer-
kezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci ve 8 inci
maddelerinde belirtilen oransal sınırlara uygun olarak çağrı merkezi hizmetinin verilmesi,

zorunludur.
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(2) Varlık yönetim şirketlerince, finansal tüketicilere verilen borç ve tahsilat bilgilerinin

doğru, sade ve anlaşılır olması esastır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Koruyucu Hükümler

Standart oran

MADDE 25 – (1) Varlık yönetim şirketi özkaynağının, toplam aktiflerine oranının as-

gari yüzde üç olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunludur.

(2) Kurul, varlık yönetim şirketinin aktif yapısını ve mali bünyesini dikkate alarak stan-

dart oranın artırılmasını veya varlık yönetim şirketi bazında farklı oranların uygulanmasını ka-

rarlaştırabilir.

(3) Standart oranı sağlayamayan varlık yönetim şirketi, bu oranı tutturuncaya kadar

kaynak kuruluşlar ile alacaklarının veya diğer varlıklarının devrine ilişkin yeni sözleşme ya-

pamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 26 – (1) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlık

Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ile  11/8/2017 tarihli

ve 30151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sermayeli Bankalar ile Bu Bankaların

Bağlı Ortaklığı Niteliğini Haiz Finansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık Yönetim Şirketlerine

Satışı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Varlık yönetim şirketleri durumlarını bir yıl içinde bu Yö-

netmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci  fıkrasının (b) bendine uygun hale getirirler. Kurulca

uygun görülmesi halinde bu süre bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Anılan yükümlülüğü

sağlayamayan varlık yönetim şirketlerinin faaliyet izinleri Kurul tarafından iptal edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kuruma kuruluş veya faaliyet izni başvu-

rusunda bulunmuş olanlar için bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci  fıkrasının (b) ben-

dinde belirtilen tutar otuz milyon Türk Lirası olarak uygulanır. Faaliyet izni alınmasını mütea-

kip söz konusu varlık yönetim şirketleri durumlarını bir yıl içinde  bu Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin ikinci  fıkrasının (b) bendine uygun hale getirirler.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan varlık yönetim

şirketleri durumlarını altı ay içinde Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun hale getirmek zo-

rundadırlar.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ATÇILIK VE ATLI SPORLARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2019 tarihli ve 30833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malatya

Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeli-

ğinin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “üyeleri” ibareleri “elemanları”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/7/2019 30833
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/29)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/6/2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/11) ile

Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 güm-

rük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan  “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” itha-

latına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürü-

tülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe

konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ABD: Amerika Birleşik Devletleri’ni,

b) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

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

e) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten

kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-

lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-

poru Ek’te yer almaktadır. 

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

rarı ve Ticaret Bakanının onayı ile 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/24) ile yürürlükte

olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda

gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
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Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi

kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil

ederler. 

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

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede

yer alan tablodaki eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler

bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı tak-

dirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden 
Balıkesir ve Çanakkale İli ve İlçeleri (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına) 

Karayolu ile Toplam 14.598,70 Ton +30 mm Torba Kömür Taşınması ve Boşaltılması Hizmet 
Alımı İşi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2021/392574 
1-İdarenin 
a) Adresi   : TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 

Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad. No: 206 
Çan/ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0286-416 20 01 Faks: 0286-416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi  : clibilgiislem@cli.gov.tr  
d) İnternet adresi:  : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın : 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : ÇLİ Müdürlüğü torbalama tesislerinden yüklenen toplam 

14.598,70 ton (+30 mm) torba kömürün, 3 bölge halinde 
Balıkesir ve Çanakkale İli ve İlçelerine (Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına) karayolu ile 
taşınması ve boşaltılması işi 

b) İşin Yapılacağı Yer  : Çan Linyitleri İşletmesinden - Balıkesir İli Ayvalık, Balya, 
Bigadiç, Burhaniye Dursunbey, Gönen, Havran, İvrindi, 
Kepsut, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçeleri 
ile Çanakkale İli ve Ayvacık, Bayramiç, Biga ve Yenice 
İlçelerine (SYDV‘ye) 

3- İhalenin 
a) İhale Usulü  : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer : TKİ Kurumu ÇLİ Müdürlüğü- Eğitim (Toplantı) Salonu 
c) Tarihi ve saati  : 03/08/2021 Salı günü saat 14:00 
d) Dosya no  : 933-KÇLİ/2021-778 
4- İhaleye ait dökümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 
8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 
0001 5001 5800 7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması 
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, 
ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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5- Teklifler 03/08/2021 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 

idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 

9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 

10- İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 

istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir. İhale üzerinde bırakılan istekliler ile 

üzerinde kalan kısımların tamamı için tek sözleşme imzalanacaktır. 

12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

 6230/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından: 

24.06.2021 tarihli ve 31521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara İli, Altındağ 

İlçesi, Hacettepe (Şükriye) Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ belediyesine ait aşağıda işin 

adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut 

İnşaatı işi, şartnamesi esasları dâhilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (36. maddesine 

göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılarak; 28/07/2021 Çarşamba günü saat 16.00'da 

Anafartalar Caddesi No: 175 Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümenince ihalesi 

yapılması düşünülen ihalenin İPTALİ ile ilgili;  

28/07/2021 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılması planlanan 'Hacettepe (Şükriye) 

Mahallesi 24486 Ada 6 Parsel Konut Projesi' ihalesi, bağımsız bölümlere isabet edecek olan arsa 

pay oranları ile takdir edilecek pay oranlarının ayrı ayrı tespiti için E-46879524-755.99-23057 

sayı ve 08.06.2021 tarihli Başkanlık oluru ile oluşturulan “Pay Komisyonu” nca, pay oranlarının 

tekrar değerlendirilerek oluşturulması için; İPTAL edilmiştir. 

İlan olunur. 6466/1-1 
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TAHMİL/TAHLİYE İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı 8 Adet Belirli Süreli (144 Gün) 

Tahmil/Tahliye İşçisinin Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 
İhale Kayıt No : 2021/412864 
1-İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  
c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 
2-İhale konusu malın adı ve miktarı  :8 ADET BELİRLİ SÜRELİ (144 GÜN) TAHMİL/ 

TAHLİYE İŞÇİSİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE 
GÖRE ALIMI  

3-İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 
MÜDÜRLÜĞÜ 

4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5-Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 28.07.2021 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6-İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 
Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 
Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 
yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir. 
 6475/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Giresun Belediye Başkanlığından: 
1-Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait, Gedikkaya Mahallesi, 1057 ada, 4 nolu 

parseldeki 7528,72 m2’lik arsanın, 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi gereği Kapalı teklif usulüyle 
satışı yapılacaktır. 

2-İhale 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan 
Caddesi No: 1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale 
komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır. 

3-İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 21.944.651,01 TL’dir. 
Geçici teminat 658.339,53 TL‘dir. 
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4-İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden ücretsiz olarak incelenebilir. 300,00 TL bedel 
karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur. 

5-İhaleye katılmak için istenen belgeler; 
a) Tebligat için adres göstermesi, 
b) Kanuni ikametgâh belgesi, 
c) Vekâleten girenler için vekâletname (Noter onaylı), 
d) Noter onaylı imza sirküleri, 
e) Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi (Noter onaylı), 
f) Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge, 
g) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz, 
h) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. 
6-Teklifler, en geç 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 12.00’ a kadar Giresun Belediye 

Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
 6413/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
1-Fabrikamız “Temelli Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan 319 m²’lik deponun” Şirketimiz 

Mal ve Hizmet Satış Yönetmenliği esasları dâhilinde 1 yıl süreyle kiraya verilecektir. 
2-İhale 27.07.2021 Salı günü saat 11.00’de Ankara Şeker Fabrikası (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle 
yapılacaktır. Bu nedenle iştirakçiler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve saatinde Fabrikamızda 
hazır bulunacaklardır.  

3-İsteklilerin tekliflerini ihalenin yapılacağı gün en geç saat 11.00’e kadar, Ankara Şeker 
Fabrikası Haberleşme Servisi’ne vermeleri gerekmektedir.  

4-İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adresteki Ankara Şeker Fabrikası Ticaret 
Servisinden (Tel: 0 312 293 44 00) bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleye iştirak edecekler 
doküman almak zorundadır. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda teminat vereceklerdir. 

6-İş bu şartname konusu depoyu kiraya verme işi Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliğimiz 
kapsamında yapılacak olup, İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta, 
gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 
kadar uzatmada serbesttir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü 
olmalıdır. 

 6302/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Çamur Çukurları Temizliği, Tesviyesi ve Hafriyatın Nakliyesi İşi Açık İhale 

Usulü ile İhale Edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası 

1 - İdarenin 

: 2021\400007 

a) Adı : Çamur Çukurları Temizliği, Tesviyesi ve Hafriyatın Nakliyesi 

  Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 adet çamur havuzunun temizlenmesi. 

b) Teslim yeri/yerleri : Ağrı Şeker Fabrikası Sahası 

c) İşin süresi : İş yeri tesliminden itibaren 20 gündür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26.07.2021 14:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 177,00 TL. (Yüzyetmişyedi TL.) 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını 

satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 26.07.2021 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, işin tamamı için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle teklif edilen bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6382/1-1 
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ZİRAAT MÜHENDİSİ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Malazgirt Ziraat Bölge Şefliğine Bir Ziraat Mühendisi Alımı hizmet alımı 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2021/400045 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ESKİ ERZURUM YOLU ÜZERI 5. KM 04100 AĞRI 

MERKEZ/AĞRI 

b) Telefon ve faks numarası : 472 215 3845 - 472 215 3580 

c) Elektronik Posta Adresi : agriseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Malazgirt Ziraat Bölge Şefliğinde Bir Ziraat Mühendisi 

Çalıştırılması. 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Malazgirt Ziraat Bölge Şefliği. 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 24.09.2021,  

  İşin bitiş tarihi 23.09.2022 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 27.07.2021 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

 



14 Temmuz 2021 – Sayı : 31541 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Ziraat mühendisliği, Ziraat ve doğa mühendisliği, Tarım bilimleri ve teknolojileri 

mühendisliği,Tarım ve doğa bilimleri fakültesi mühendisliği. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ağrı Şeker Fabrikası toplantı salonu adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14 - Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 6383/1-1 
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YAZILIM TABANLI GENİŞ ALAN AĞI (SD-WAN) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Karargâh ve Destek 

Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı, Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı (SD-WAN) Sistemi teknik 

ve idari şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve idari şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 02/08/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik ve idari şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

 6411/1-1 
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4 ADET BÜTÜNLEŞİK SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İhtiyacı 4 adet 

Bütünleşik Sunucu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve DELL-EMC VXRAIL 

marka/modeline uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, marka/modeline, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 02/08/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 6412/1-1 
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BÜTÜNLEŞİK UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI VE GÜVENLİK DUVARI 

 SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ihtiyacı, 

Bütünleşik Uygulama Güvenlik Duvarı ve Güvenlik duvarı teknik şartnamesine uygun olarak 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 04/08/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 6422/1-1 
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ÇİFT KİRİŞLİ KÖPRÜLÜ VİNÇ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: Çift kirişli köprülü vinç alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  :  2021 / 406615 
Dosya no  :  2126464 
1-İDARENİN  :  
a) Adres  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan 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-İHALE KONUSU MALIN  :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  :  Çift kirişli köprülü vinç temini - 4 kalem 
b) Teslim yeri  :  TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası. 
c) Teslim tarihi  :  İşe başlanmasını müteakip 90 gündür.  
3-İHALENİN  
a) Yapılacağı yer  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi           
No: 125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  :  16/08/2021 Pazartesi günü saat: 15:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 
girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. İstekliler soru formunu eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. Soru formunda 

bulunmayan diğer hususlar ayrıca cevaplandırılacaktır. 
4.2.2. Halat ve vincin TSE uygunluk belgeleri teklif ile birlikte verilecektir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir..  
6-İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler en geç 16/08/2021 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9-İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10-İstekliler 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 aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 
 6359/1-1 
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YER ALTI TELSİZ HABERLEŞME KABLOSU (1 KALEM) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLAN YER ALTI TELSİZ HABERLEŞME KABLOSU (1 KALEM) 

ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 
İHALE EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2021/406860 
1-İdarenin  

a) Adresi 
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı   ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks 
numarası 

: Tel:0 372 259 47 94 –84           
 Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi 
(varsa) 

 

2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı 1 Yer Altı Telsiz Haberleşme Kablosu 1 kalem 

b) Teslim yeri  
TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. 

c) Teslim süresi : 90 gün  
3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK                                                             
b) Tarihi ve saati : 10.08.2021 Salı– Saat: 1500 
c) Dosya no : 2114042 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

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

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 
listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1- Firmalar ürüne ait prospektüs, katalog vb. gibi tanıtıcı dokümanları teklifle beraber 
sunacaktır. 

4.2.2- Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) 
yıl süre ile garantili olacaktır. Fabrikasyon arızalı olduğu kontrol ve muayeneler esnasında tespit 
edilemeyen ve bu şartnameden düşük performans gösterdiği işletme esnasında tespit edilen kabloyu 
firmalar uygun olan yenisi ile ücretsiz olarak 1 (bir) ay içinde değiştireceklerdir. 

4.2.3- Kabloların teslim süresi 90(doksan) takvim gündür.   
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda Teslim 

Süresi ve Teknik Değere göre belirlenecektir. 
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7-İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

8- Teklifler en geç 10.08.2021 Salı–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 6366/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Sümer Mahallesinde bulunan 17396 ada 3 parsel no.lu, 

5.993,08 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında "Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı" olan 

taşınmazın Hazine hissesine düşen 4.678,90 m² si için tahmin edilen bedeli 12.856.542,00 TL, 

geçici teminat miktarı 3.214.135,50 TL'den 04/08/2021 tarihinde saat 10:00'da 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Arifiye Mah.Kıbrıs Şehitleri 

Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54) adresindeki 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü)  teşekkül edecek komisyon 

huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır. 

1-İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde 

ücretsiz görülebilir. 

2-İhaleye katılmak isteyenlerin; 

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)   

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,  

ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 

veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesindeki İban 

TR690001000117000010005423 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı 

belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat 

mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin 

yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya 

bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile 

geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz], 

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 

belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde 

belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
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kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, vekaleten gireceklerin noter onaylı 

vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. 

3. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak 

verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. 

maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir. 

4-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede, tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı 

Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun şekilde hazırlanarak; İhale saatine kadar 

Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. İstekliler ihale saatine kadar İhale 

Komisyonuna ulaşması kaydıyla, teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, 

postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti 

Hazineye ait taşınmazlarının satışı K.D.V.’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri ve bu 

işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan 

taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. 

6- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep 

edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de 

dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit 

taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir.  

7- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak 

hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi 

Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 

Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on 

binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 

8- İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları 

gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve 

çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına 

uymaları önem arz etmektedir. 

9- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10- Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği 

gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."  

Adres: Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:29 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR 

Tel: 0 (222)230 39 54  

İLAN OLUNUR. 6215/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 
Sakarya Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığından: 
1- İhale Konusu İşler: 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi 
hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahalarının, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı 
ihaleleri yapılacaktır.  

İŞİN ADI: 
A) Sakarya İli, Geyve İlçesi dahilinde, 1474,99 hektar alana sahip, 3279322 erişim 

numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi; 
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 275407 274000 273001 266880 

Yukarı (X) 4486703 4486000 4485925 4484716 
 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 266925 268898 270014 275276 
Yukarı (X) 4487386 4488737 4486807 4487050 

B) Sakarya İli, Sapanca İlçesinde bulunan, 1217,9 hektar alana sahip, 3356964 Erişim 
numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi; 

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 
1.Poligon 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 
Sağa (Y) 267000 267000 267000 268100 268100 267000 267000 

Yukarı (X) 4509000 4509000 4509896 4509700 4508000 4508000 4509000 
 

2.Poligon 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 
Sağa (Y) 260800 266689 267000 267000 260000 260000 

Yukarı (X) 4511000 4509951 4509000 4509000 4509000 4510402 
 

2- Tahmin Edilen Bedel: 

 İLÇE 
ERİŞİM 

NUMARASI 
ALAN 

(HEKTAR) 
MUHAMMEN 

BEDEL 

ASGARİ 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 
TARİHİ 

TRT 
SAATİNE 

GÖRE İHALE 
SAATİ 

A) Geyve 3279322 1474,99 119.451,12-
TL+KDV 

3.583,53-
TL 

27.07.2021 10:00 

B) Sapanca 3356964 1217,9 119.451,12-
TL+KDV 

3.583,53-
TL 

27.07.2021 10:30 
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3- İhale Şartname ve Eklerinin:  
a) Alınacağı Yer  :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal 

Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü 
b) Hangi Şartlarda Alınacağı  : İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı 

hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500-TL 
bedel karşılığında satın almaları zorunludur. 
İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak 
mesai saatleri içerisinde yukarıda ismi yazılı 
Müdürlükte görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. 
Ziraat Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan TR-39 
0001 0000 1967 9958 6950 16 IBAN numaralı 
hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir. 

4- İhalenin: 
a) Yapılacağı Yer  :  15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği Resmi 

Daireler Kampüsü A Blok 1. Kat Toplantı Salonu 
Adapazarı SAKARYA 

b) Yapılacağı Tarih/Saat  :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine gore 
Açık Teklif 

5- Tekliflerin: 
a) Verileceği Yer  : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale 

Komisyonu  
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 27.07.2021 Salı günü TRT saati ile İhale saatine kadar 
6- İhaleye Katılma Belgeleri: 
 İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde komisyona sunacaklardır. 
 a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
 b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre; 
 Gerçek kişi istekliler; 
 1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
 2- Noter tasdikli imza beyannamesi 
 3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
 Tüzel Kişi İstekliler; 
 1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge 

 2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

 3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı 
vergi levhası  

c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 
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ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat 

ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış 

ihale şartnamesi 

f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak 

üzere geçici teminat 

g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname 

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde 

yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. 

7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini 27.07.2021 Salı günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin 

adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 

bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.  

8- İhale edilecek olan arama ruhsat sahaları mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha 

hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren 

katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, 

ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte 

bulunmayacaktır. 

9- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

10- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecekcek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile 

yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf 

içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır. 

11- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat 

Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan TR-39 0001 0000 1967 9958 6950 16 IBAN numaralı 

hesabına peşin olarak ödenecektir. 

12- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

 6240/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden: 
1-İdarenin  
a) Adresi Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Abdurahmangazi 

Mahallesi Türbeyolu Caddesi No: 34 Palandöken/ 
ERZURUM) 

b) Telefon ve faks numarası : 0 442 2370155 – Fax : 0 442 2370154 
2-Mübadele konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı :  İlan metninin 11-12 ve 13’üncü maddelerinde 

tanımlı malzemeler ile ilan metninin 10’ uncu 
maddesinde tanımlı malzemeler açık arttırma usulü 
mübadele edilecektir. Pey miktarı İdari Şartnamede 
belirlenmiştir. 

b)Teslim Etme ve Teslim Alma yeri : 1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Erzurum 
Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği 
(Çat Yolu Üzeri ) adresine teslim edilecektir. 

  2) Mübadelede alınacak Taşıtlar ve hurda 
malzemeler Erzurum Emniyet Müdürlüğü-Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü- Taşınır Mal 
Saymanlığı Büro Amirliği (Çat Yolu Üzeri) yanında 
bulunan taşıt parkından, motor yenileme tezgahları 
ise Erzurum Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü Taşıt Bakım Onarım Büro 
Amirliğinden (Kars yolu Bölge Trafik Denetleme 
İstasyonu yanı) teslim alınacaktır. 

c) Teslim Etme Tarihi  : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, 
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 
(doksan) iş günü içinde teslim edilecektir. 

3-Mübadelenin  
a) Yapılacağı yer : Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Abdurahmangazi 

Mahallesi Türbeyolu Caddesi No: 34 C Blok 2’inci 
Kat Egitim Şube Müdürlüğü Konferans Salonu 
Palandöken/ERZURUM) 

b) Tarihi ve saati : 27/07/2021 Salı günü Saat : 14:00 
4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

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

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
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ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

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

5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
6- Şartname bulunmakta olup, mübadele dokümanı idarenin adresinde veya 

www.erzurum.pol.tr adresinde görülebilir.  
7- Teklifler, 27/07/2021 Salı günü Saat 14:00’ da kadar idarenin ardesine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin % 3’ ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. 
9- Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde 

şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.  

10-Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın ve Malın Özellikleri 
S.No Markası ve Tipi Yakıt Tipi Modeli Rengi MİKTARI 

1 DOBLO COMBİ 2021 EASY 1.6 M.JET95 
HP(STANDART) DİZEL 2021 Beyaz 6 

2 EGEA SEDAN 1.4 EASY MANUEL 95 
HP(STANDART) BENZİN 2021 Beyaz 3 

3 TOURNEO COURİRER (TREND COMBİ 
1.5 L TDCI 75 PS) (STANDART) DİZEL 2021 Beyaz 2 

4 MEGANE SEDAN (JOY 1.3 Tce 140 bg) 
(STANDART) BENZİN 2021 Beyaz 1 

11-Mübadele konusu taşıtların özelikleri 

SN RESMİ 
PLAKASI MARKASI MODELİ CİNSİ YAKIT TİPİ KOMİSYON 

KARARI 

1 25A0115 İveco 1998 Kamyon Euro Dizel Tamiri Ekonomik 
Değil 

2 25A0204 Toyota 2001 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil 

3 25A0209 Fiat 2002 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

4 25A0241 Hyundai 2004 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil 

5 25A0224 Renault 2004 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil 
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6 25A0237 Renault 2005 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil 

7 25A0124 Renault 2007 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil 

8 25A0245 Volkswagen 2007 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil (Kazalı) 

9 25A0247 Renault 2007 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil 

10 25A0257 Otokar 2007 Otobüs Euro Dizel Tamiri Ekonomik 
Değil 

11 25A0269 Hyundai 2008 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil 

12 25A0289 Fiat 2008 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

13 25A0279 Peugeot 2008 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

14 25A0275 Ford 2008 Kamyon Euro Dizel Tamiri Ekonomik 
Değil (Kazalı) 

15 25A0293 Hyundai 2008 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil (Kazalı) 

16 25A0281 Ford 2008 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

17 25A0299 Otokar 2008 Otobüs Euro Dizel Tamiri Ekonomik 
Değil 

18 25A0306 Ford 2008 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

19 25A0290 Ford 2008 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

20 25A0271 Ford 2008 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

21 25A0348 Renault 2009 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil 

22 25A0335 Renault 2009 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil (Kazalı) 

23 25A0342 Renault 2009 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil 

24 25A0382 Ford 2009 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

25 25A0303 Renault 2009 Binek Benzin Tamiri Ekonomik 
Değil 

26 25A0371 Ford 2010 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

27 25A0358 Ford 2010 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

28 25A0366 Fiat 2010 Panelvan 
Combi Benzin Tamiri Ekonomik 

Değil 

29 25A0370 Ford 2010 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

30 25A0373 Ford 2010 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 
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31 25A0385 Fiat 2010 Binek Euro Dizel Tamiri Ekonomik 
Değil 

32 25A0399 Ford 2011 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

33 25A0402 Ford 2011 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

34 25A0394 Ford 2011 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

35 25A0395 Ford 2011 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

36 25A0400 Ford 2011 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

37 25A0401 Ford 2011 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

38 25A0391 Ford 2011 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 

39 25A0393 Ford 2011 Panelvan 
Combi Euro Dizel Tamiri Ekonomik 

Değil 
12-Mübadele konusu motor yenileme tezgahları TABLO-2 

SN CİNSİ ADET MALZEMENİN 
DURUMU 

1 Sabit Düşey Silindir Honlama Tezgahı 1 İhtiyaç Fazlası Malzeme 
2 Sabit Silindir Rektefiye Tezgahı 1 İhtiyaç Fazlası Malzeme 
3 Yüzey Taşlama Tezgahı 1 İhtiyaç Fazlası Malzeme 
4 Ana Yatak Bara Tezgahı 1 İhtiyaç Fazlası Malzeme 
5 Krank Mili Taşlama Tezgahı 1 İhtiyaç Fazlası Malzeme 
6 Krank Doğrultma Tezgahı 1 İhtiyaç Fazlası Malzeme 
7 Biley Kolu Doğrultma Tezgahı 1 İhtiyaç Fazlası Malzeme 
8 Biley Kolu Rektefiye Tezgahı 1 İhtiyaç Fazlası Malzeme 
9 Kampana Torna Tezgahı 1 İhtiyaç Fazlası Malzeme 

10 Sibop Taşlama Tezgahı 1 İhtiyaç Fazlası Malzeme 
13- Mübadele konusu hurda malzemeler 

S.N MALZEME ADI ÖLÇÜ BİRİMİ FİİLİ 
MÜSAİT 

KOMİSYON 
KARARI 

1 MUHTELİF KARIŞIK HURDA 
MALZEME(Tahmini) Kg 75.000 HURDA 

2 ALİMİNYUM ARAÇ PLAKALARI Kg 1.140 HURDA 
14- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden 

bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:30 saatleri arasında taşıtlar ve diğer mallar Erzurum 
Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği 
(Çat Yolu Üzeri) yanında bulunan taşıt otoparkında görülebilir. Ayrıca Mübadelesi yapılacak 
malzemelere ait fotoğraflar www.erzurum.pol.tr adresinden görülebilir. 

15- Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 2.087.673,32 TL’ dır. 
16- Mübadele açık artırma usulü yapılacaktır. 
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 6237/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 

Konusu: Satış İhalesi 

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazların 

satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü 

ihaleye konulmuştur.  

2. İhale Tarihi  /  Günü  /  Saati:  05 Ağustos 2021  /  Perşembe  /  Tabloda belirtilen 

saatlerde 

3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 

Encümen Toplantı Salonu Kat:2 

4. Pazarlık Süreci: 

4.1. İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. 

Pazarlık süresinde talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır. 

5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI: 

5.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. 

Peşin Ödemelerde -15- gün içinde tapu devri yapılacaktır. 

5.2. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı 

ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri 

Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) 

kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim 

uygulanmaz.) 

6. VERGİ, HARÇ VS. HK.: 

6.1. Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. 

ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir. 

7. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME 

ŞARTLARI): 

7.1. Gerçek kişiler için: 

7.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

7.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep 

telefonu numarası, 

7.1.3. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 

7.1.4. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya 

en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı, 

7.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı, 
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7.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri 

7.2. Tüzel kişiler için: 

7.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi 

7.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin 

noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı, 

7.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza 

sirküleri aslı, 

7.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

7.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için 

cep telefonu numarası, 

7.2.6. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 

7.2.7. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya 

en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı, 

7.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı. 

8. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem 

Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı 

maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde yapılacaktır. İhale için verilecek teklif mektubunda 

belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla 

yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif 

sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul 

edilecektir. 

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR 

S.N Cinsi Mahalle 
Ada 

Parsel 
Durumu KDV 

Muhammen 

Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale 

Saati 

1 Arsa Parmakören 5018/1 
Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 

Kaks:0,60 (12.665,02 m²) 
Var 3.447.000,00 103.410,00 14.00 

2 Arsa Parmakören 5017/1 
Ayrık Nizam -2 Kat Taks:0,20 

Kaks:0,60 (12.029,58 m²) 
Var 3.357.000,00 100.710,00 14.01 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde 

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet 

Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur. 6126/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) Batı tarafı (407,60 Ha) 

alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Gaziantep Karayolu 16. Km. ŞANLIURFA 

2-İhale konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Şanlıurfa OSB (Tevsii) Batı tarafı (407,60 Ha) 

alanına ait YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı Yer : ŞANLIURFA 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 TEDAŞ B.F. ile) : 24.013.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      720.390 TL 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat    

159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 17/08/2021 -Saat 10.30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 
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F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
K) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.30’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5-İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7-İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Gaziantep Karayolu 16. Km. 
ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154      
1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10-KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11-Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 6441/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa OSB (Tevsii) 3. Kısım ilave alan (Doğu) I. Etap (60 
Ha.) alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri 
için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile 
ihale edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Gaziantep Karayolu 16. Km. ŞANLIURFA 
2-İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Şanlıurfa OSB (Tevsii) 3. Kısım ilave alan 

(Doğu) I. Etap (60 Ha.) alanına ait YG-AG 
Elektrik Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı Yer : ŞANLIURFA 
c) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2021 TEDAŞ B.F. ile) : 8.722.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    261.660 TL 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 19/08/2021 - Saat 10.30 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.30’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5-İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Gaziantep Karayolu 16. Km. 

ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154      

1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10-KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11-Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 6442/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 2. Kısım II. Etap 
(704 Ha) alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her 
biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü 
ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Gaziantep Karayolu 16. Km. ŞANLIURFA 
2-İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Şanlıurfa OSB (Tevsii) 2. Kısım II. Etap (704 

Ha) alanına ait YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım 
İşi 

b) Yapılacağı Yer : ŞANLIURFA 
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2021 TEDAŞ B.F. ile) : 45.429.000 TL 
f) Geçici Teminatı :   1.362.870 TL 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat    
159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 12/08/2021 - Saat 10.30 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.30’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5-İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Gaziantep Karayolu 16. Km. 

ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154      

1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10-KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11-Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 6443/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6473/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
15.07.2015 TARİH VE 29471 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALELERE 
KATILMAKTAN YASAKLANAN FİRMA VE ORTAĞININ YASAKLAMA İŞLEMİNİN 
YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA DAİR VERİLEN KARARIN, DANIŞTAY 13. 

DAİRESİNCE VERİLEN İPTAL KARARI GEREĞİ YASAKLAMA KARARININ KALAN 
SÜRE AÇISINDAN DEVAMI HAKKINDA İLAN 

 
 6452/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 6487/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 6493/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam 
edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih 
ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan bilişim personeli 
pozisyonlarına yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) 
sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
A-GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı 
için başvuru yapabilirler) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır.) 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında 
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

BAŞVURULACAK KADRO POZİSYONLARI 

BİLİŞİM 

PERSONELİ 

POZİSYONU 

ALINACAK 

PERSONEL 

SAYISI 

SINAVA 

ÇAĞRILACAK 

ADAY SAYISI 

ÇALIŞMA 
SÜRESİ 

AYLIK BRÜT 

SÖZLEŞME ÜCRETİ 

(TL.) 

KIDEMLİ VERİ 

TABANI UZMANI 
1 10 

TAM 

ZAMANLI 

ÜCRET 

TAVANININ 4 KATI 

KIDEMLİ SİSTEM 

UZMANI 
1 10 

ÜCRET 

TAVANININ 4 KATI 

KIDEMLİ JAVA 
UZMANI 

1 10 
ÜCRET 

TAVANININ 4 KATI 
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KIDEMLİ .NET 
UZMANI 

3 30 

TAM 
ZAMANLI 

ÜCRET 
TAVANININ 3 KATI 

SİBER GÜVENLİK 
UZMANI 

1 10 
ÜCRET 

TAVANININ 2 KATI 

AĞ UZMANI 1 10 
ÜCRET 

TAVANININ 2 KATI 

SİSTEM UZMANI 1 10 
ÜCRET 

TAVANININ 2 KATI 

İŞ ZEKASI 
UZMANI 

1 10 
ÜCRET 

TAVANININ 2 KATI 

B- ÖZEL ŞARTLAR 
1. KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 4 Katı) 
a) En az 3000 kullanıcılı bir sistemin veri tabanı yöneticisi olarak en az beş (5) yıl 

çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
b) Oracle Exadata yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
c) Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan Oracle RAC, GRID ve ASM mimarisine 

sahip Oracle veri tabanı kurulumu ve konfigürasyonu yapabilmek, 
ç) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
d) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, Rman felaket 

yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak, 
e) Linux düzeyinde bash/shell script ile Oracle Import ve Export ve Rman gibi yedekleme 

scriptleri yazmak ve Linux Crontab ile görev oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) PL-SQL ve Stored Procedure geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g) Veri tabanı kümeleri (Clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ğ) Oracle veri tabanı yazılımı sürüm yükseltme yamalama konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
h) SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek, 
ı) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
j) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine hakim 

olmak, tercihen açık kaynaklı ürünlerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k) Oracle ZFS Storage yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
l) Linux işletim sistemi kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
m) Sunucu kurulumu (raid yapılandırma, disk yapılandırma, network konfigurasyonu vs.) 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
n) Coğrafi Bilgi sistemi veri tabanı kurulumu, yönetimi ve süreçlerine hakim olmak, 

tercihen açık kaynaklı coğrafi bilgi sistemleri veri tabanı çözümleri konusunda bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 
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o) Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri 
formatları hakkında bilgi sahibi olmak, 

ö) Açık kaynaklı ilişkisel/nosql veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
tercihen postgresql, mongodb ve mysql veri tabanları konusunda kurulum, yönetim, yedekleme 
konularında hâkim olmak, 

p) Oracle Cloud Control, Oracle Audit Vault ürünlerinin kurulumu, yönetimi hakkında 
bilgi sahibi olmak, 

r) Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak ve Linux işletim sistemini ve yönetim araçlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak. 

TERCİHEN; 
a) Hadoop ve büyük veri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
b) Weblogic Sunucularının kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak. 
2. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi -Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 4 Katı) 
a) En az 3000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System 

Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem 
merkezinde, en az beş (5) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

c) Microsoft Exchange 2010-2016, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active 
Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop 
mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, 
konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübe sahibi sahip olmak, 

ç) Tercihen, Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü 
sistemlerinin yönetimi, konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

d) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) 
ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

f) Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

g) Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ğ) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu 
sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak 

h) Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ı) Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli 
olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek, 

i) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme 
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

j) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 
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k) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

l) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
m) En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified 

Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak, 
3. KIDEMLİ JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - 

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 
b) Client Server mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, 
c) OOP ve Design Patterns hakkında bilgi sahibi olmak, 
ç) Tercihen Java&J2EE konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) Java Teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Spring Core, MVC, Spring 

Boot, 
e) Hibernate veya diğer ORM araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
f) Mikroservisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
4. KIDEMLİ .NET UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 3 Katı) 
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 
b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
d) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) .NET Core ile uygulama geliştirmiş olmak, 
f) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C#, .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve 

üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak, 
g) JQuery, Bootstrap, AJAX, Angular, React, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML 

vb. Web teknolojilere hâkim ve tecrübe sahibi olmak, 
ğ) Web servisleri, SOAP, RESTful, WCF, Web API ve Windows Servisleri hakkında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az birisi ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 
ı) Veri tabanlarında Stored Procedure, Function, Trigger yazma konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
i) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik 

kod yönetim sistemlerini kullanmış ve en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak, 
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. 
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TERCİHEN; 
a) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına 

sahip olmak, 
b) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
c) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ç) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) Mikroservisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) OCR, görüntü işleme kütüphaneleri ve bunların entegrasyonları konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak. 
5. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katı) 
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, 

Proxy, SIEM, EDR, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin 
kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir 
Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda en az 3(üç) 
yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak, 
c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel 

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x 
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 

e) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
(Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB) 

e) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak, 
f) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak, 
g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 
ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
h) Metasploit, SQLMap, Nmap, Owasp ZAP, Burp Suitevb. gibi standart güvenlik 

araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ı) Nessus, Qualys vb. Ağ/altyapı güvenlik açığı tespit araçlarının etkin bir şekilde 

kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
i) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
j) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
k) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak, 
l) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon 

konularında bilgi sahibi olmak, 
m) KVKK esaslarına hakim, bu esasların teknik boyutları konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
n) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
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TERCİHEN; 
a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ 

Licensed Penetration Tester), Offensive Security Certified Professional(OSCP) , Web Application 
Penetration Tester (GWAPT) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) 
sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

b) MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak. 
6. AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, 

Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, 
istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi İşlem 
Merkezinde ağ yöneticiliği yapmış olmak ve en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak, 
c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi 

sahibi olmak, 
ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak, 
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel 

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x 
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 

e) IPS, WAF, Dos, Ddos IDS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi 
olmak, 

f) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g) SIEM, Proxy cihazları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ğ) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon 

konularında bilgi sahibi olmak, 
h) CCNA ve CCNP sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olmak, 
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
7. SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 

Katına Kadar) 
a) En az 3000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System 

Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem 
merkezinde, en az üç (3) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

c) Microsoft Exchange 2010-2016, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active 
Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop 
mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, 
konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübe sahibi sahip olmak, 

ç) Tercihen, Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü 
sistemlerinin yönetimi, konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

d) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) 
ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

f) Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

g) Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ğ) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu 
sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak, 

h) Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ı) Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli 
olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek, 

i) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme 
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

j) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

k) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

l) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
m) En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified 

Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak, 
TERCİHEN; 
a) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 

(bir) uygulamada aktif rol almış olmak. 
8. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi -Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Veri ambarı, iş zekâsı konularında en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
b) SQL, PL/SQL, Oracle veri tabanı uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
c) Oracle Analytics Server konusunda bilgi sahibi olmak, 
ç) ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
d) Dashboard uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 
f) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak. 
TERCİHEN; 
a) Bir kurumda en az bir veri ambarı tasarlamış ve iş zekâsı araçlarıyla rapor sunmuş 

olmak. 
II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ 
Adaylar başvurularını Genel Müdürlüğümüzün www.goc.gov.tr internet sitesinde yer 

alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 26 Temmuz - 
1 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi 
ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda 
alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet 
şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz 
konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, 
e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. 
kimlik numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek temin edebilirler. 

Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler. 
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Sisteme yüklenmesi gereken belgeler; 
a) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, 

(Transkript belgesi de kabul edilecektir) 
b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen 
mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, 
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek 
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

c) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla 
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge, 

d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş, 
e) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır), 
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. 
Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki 

üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının 
değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması 
altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir. 

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme 
eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya 
eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır. 

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya 
yükledikleri belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz 
sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa 
sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 

Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının 
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında 
“Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge 
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday 
yazılı sınava çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 
adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr sitesinde 9 Ağustos 
2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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IV. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ 
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları 

kapsayacaktır. 
Yazılı sınav 17 Ağustos 2021 Salı Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

(Çamlıca Mah. 122. Cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, 
yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte www.goc.gov.tr sitesinde 
yayınlanacaktır. 

Sözlü sınav 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. 

V. DEĞERLENDİRME 
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü 

sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak 
kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde 
itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 
70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik 
ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı 
dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak 
sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.goc.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
VII. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(b) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (2021 yılının ikinci yarısında 
uygulanacak ücret tavanı) özel şartlar başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının 
katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme 
düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 
Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş olmaları zorunlu değildir 

(KPSS puanı olmayan adayların KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır). 
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir. 
Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz 

edeceklerdir. 
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu 

istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLETİŞİM: 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 
Tel: 0 (312) 422 08 17 - 18 - 19 - 20 -21 
 6511/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : İstanbul Aile Vakfı. 
VAKFEDENLER : Ahmet Emin YILMAZ, Burak Selman YILMAZ, Büşra ÖZTEK, 

Emine YILMAZ, Nimet İrem YILMAZ, Özlem DAĞILMAZ, Sami YILMAZ, Uğur 
DAĞILMAZ, Vildan YILMAZ, Yunus Emre ÖZTEK. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  
İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.06.2021 tarihinde kesinleşen 

26.03.2021 tarihli ve E:2020/441, K:2021/254 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI : İnsanların aile bağlarını kuvvetlendirmek ve sosyal dayanışmalarını 

arttırmak; aile sevgilerini pekiştirip çoğaltmak. Ailenin birey ve toplum için önemi, ailenin ve aile 
değerlerinin çözülmesinin yok olmasının veya manevi ve tarihi değerlerimizden uzaklaşmasının 
oluşturabileceği ruhsal, kişisel ve sosyal sıkıntılar konusunda farkındalık oluşturmak ve senette 
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 100.000 TL.- (YüzbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU : Sami YILMAZ, Emine YILMAZ, Uğur DAĞILMAZ, Ahmet 

Emin YILMAZ, Burak Selman YILMAZ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 
kuruluşa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 6320/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Aksu Bor Ürünleri Vakfı (Aksu Bor Vakfı)  
VAKFEDENLER: Selami ARSLAN, Filiz ARSLAN.  
VAKFIN İKAMETGÂHI: ANTALYA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  
Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/06/2021 tarihinde kesinleşen 26/03/2021 

tarihli ve E:2020/263, K:2021/279 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI: Bor ve diğer madenlerle sahalarına dayalı yerli ham maddelerle Ar-Ge 

ileri teknolojik katma değeri yüksek ürünlerin üretimini ve satışını yapmak ve vakıf senedinde 
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000.- TL  (SeksenbinTL.) 
YÖNETİM KURULU: Selami ARSLAN, Filiz ARSLAN.  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları amaca en uygun vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
 6331/1-1 
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Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Belediye Meclisimizin 07/09/2020 tarih ve 323 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25/05/2021 tarih ve 937 sayılı kararı ile tadilen onanan 

“Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi 85035, 85086 ve 85174 nolu parselasyon planlarını 

kapsayan plan notu ilavesine ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” 14/07/2021 günü 

Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur.  

 6444/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Belediye Meclisimizin 05/03/2021 tarih ve 139 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2021 tarih ve 1147 sayılı kararı ile tadilen onanan 

“Etimesgut İlçesi, Orhun Mahallesi 84302 nolu parselasyon planını kapsayan plan notu ilavesine 

ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” 05/07/2021 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6445/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 6021/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 6231/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün N52-c1, c3, c4 no’lu paftalarda bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 08.07.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6317/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE 

BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YARIŞMA İLANI 
(YEKA GES-4 YARIŞMA İLANI) 

1 - İdare Bilgileri: 
Adı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri 

Genel Müdürlüğü 
Adresi : Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2   06500 

Çankaya/ANKARA 
Telefon numarası : 0 312 215 83 57 
Faks numarası : 0 312 223 69 84 
Elektronik posta adresi : yeka@enerji.gov.tr 
İnternet adresi : http://www.enerji.gov.tr 
2- Yarışma Bilgileri: 
a) Yarışmaların niteliği, türü ve miktarı: 
09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji 

Kaynak Alanları Yönetmeliği’nin 
5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi 

Yöntemi” ve bu Yönetmelik’te yer alan “Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) 
Yöntemi”ne göre toplam 1.000 (bin) MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla ekte 
belirtilen 15 (onbeş) adet güneş enerjisi santralinin kurulması amacıyla YEKA GES-4 Yarışmaları 
yapılacaktır. YEKA GES-4 Yarışmalarının adları ve bağlantı kapasiteleri ekte belirtilmektedir. 

b) Yarışmalara katılabilme şartları ve istenen belgeler: 
Yarışmalara sadece Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim veya limited şirket şeklinde 

kurulmuş tüzel kişi başvurabilir. Yarışmalara başvurabilmek için mali yeterlilik ve iş deneyimi 
şartı aranmamakta olup gerekli diğer şartlar ve istenen belgeler şartnamede yer almaktadır. 

c) Şartname tutarı, ödeme şekli ve şartnamenin temin edileceği yer: 
Şartname, İdare’nin internet adresinde yer alan “Duyurular” kısmından temin edilebilir. 

Her bir yarışma başvurusu için sunulması gereken makbuz veya dekontun tutarı 2.000 (ikibin) 
Türk Lirası’dır. Birden fazla yarışma başvurusu yapılması halinde her bir yarışma için ayrı 
makbuz veya dekont sunulur. Bu tutarın yatırılacağı banka ve hesap bilgileri aşağıda yer 
almaktadır. 

Banka / Şube Adı : T.C. Merkez Bankası / Ankara Şubesi 
Hesap ismi (Alıcı) : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık 

Müdürlüğü Hesap No (IBAN) : TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015 
Her ne surette olursa olsun şartname temini için ödenmiş tutarlar iade edilmez. Yabancı 

para cinsinden yapılan ödemeler dikkate alınmaz. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Merkez Saymanlık Müdürlüğü veznesine elden ödeme yapılmaz. Ödemenin yapıldığını gösteren 
makbuz veya dekontun açıklama kısmında “YEKA GES-4” ibaresi ve şartnameyi temin eden 
tüzel kişinin ticaret unvanı bulundurulur. 

ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati: 
Başvurular, 30/03/2022 tarihinde ve 10.00 – 14.00 saatleri arasında, İdare’nin yukarıdaki 

adresine elden teslim edilmek suretiyle yapılır. Elden teslim dışında herhangi bir yöntemle 
yapılan başvurular ile başvuru tarihi ve saatleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınmaz. Başvurulara ilişkin evrak kontrolü İdare’nin internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve 
adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılır. 

d) Yarışmaların yeri, tarihi ve saati: 
Yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri İdare’nin internet adresinde ilan edilir. 

 

mailto:yeka@enerji.gov.tr
http://www.enerji.gov.tr/
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3- Teminat Türü ve Tutarı: 
Her bir yarışmaya katılabilmek için; başvuru aşamasında 1 (bir) yıl süreli, kesin, limit 

dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde; 50 (elli) MWe kapasiteli 
Yarışma’lar için 17.500.000 (onyedimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası, 100 (yüz) MWe kapasiteli 
Yarışma’lar için 35.000.000 (otuzbeşmilyon) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye 
sunulur. Yarışmanın kazanılması halinde ise, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) 
gün öncesine kadar 10 (on) yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir 
nitelikte olacak şekilde; 50 (elli) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 35.000.000 (otuzbeşmilyon) 
Türk Lirası, 100 (yüz) MWe kapasiteli Yarışma’lar için 70.000.000 (yetmişmilyon) Türk Lirası 
tutarındaki teminat mektubu İdare’ye sunulur. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan 
teminat mektubu iade edilir. 

4- Elektrik enerjisi alım tavan fiyatı ve alım süresi: 
-Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı: 40 (kırk) Türk Lirası kuruş/kWh 
-Elektrik enerjisi alım süresi: Bağlantı Kapasitesi’nin her bir megavat değeri için GES’in 

ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 23 (yirmiüç) GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim 
veya dağıtım sistemine verildiği süre 

5- İdare, yarışmaları yapıp yapmamakta serbesttir. 
6- İdare, başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar 

ertelemekte serbesttir. Bu husus, İdare’nin internet adresinde duyurulur. 
EK 

TAHSİS EDİLECEK YEKA'LAR VE BAĞLANTI KAPASİTELERİ 

SIRA NO YEKA ADI Yarışma Adı (GES Adı) 
BAĞLANTI 

KAPASİTESİ 
(MWe) 

1  BOR-1 100 
2 BOR BOR-2 100 
3  BOR-3 100 
4 

ERZİN 
ERZİN-1 100 

5 ERZİN-2 100 
6  VİRANŞEHİR-1 50 
7  VİRANŞEHİR-2 50 
8  VİRANŞEHİR-3 50 
9  VİRANŞEHİR-4 50 

10 VİRANŞEHİR VİRANŞEHİR-5 50 
11  VİRANŞEHİR-6 50 
12  VİRANŞEHİR-7 50 
13  VİRANŞEHİR-8 50 
14  VİRANŞEHİR-9 50 
15  VİRANŞEHİR-10 50 

 6474/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) 

fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı 

Resmî Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; İstihdam edilmek 

üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak 

üzere aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır. 

KADRO SAYISI 25   (18 Erkek / 7 Kadın olmak üzere) 

UNVAN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

ARANAN NİTELİKLER 

* İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, 

Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması,  Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından 

birinden mezun olmak. 

* 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 

1. GENEL ŞARTLAR 

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 

48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

* 01.07.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.07.1991 ve sonraki 

doğumlular başvurabilecektir.) 

* Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 

rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. 

* Bayan adaylarda 165 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 

rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 13 den az olmaması. 

* Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik 

görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz 

edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)  

* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne 

uygun olması, 

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması, 

* Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması gerekmektedir. 
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2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.) 

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi 

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul 

Edilecektir.) 

4. 1 Adet fotoğraf 

5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 

* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete ‘de yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir.  

Başvuru Başlangıç Tarihi : 14.07.2021 

Son Başvuru Tarihi  : 03.08.2021 mesai bitimine kadar. 

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle başarılı adayların isim listesi www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan 

sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde 

ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır. 

* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü 

içerisinde istenilen belgeler ile Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya 

müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. 

* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler 

ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı 

sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem 

yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

İlanen duyurulur. 

Boğaziçi Üniversitesi 

Personel Daire Başkanlığı 

34342 Bebek/İstanbul 

Tel: 0212 359 4991 6371/1-1 
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/PROGRAM 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim 

Dalı 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Kalp Damar Cerrahisi 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Genel Cerrahi Anabilim 

Dalı 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Göz Hastalıkları Anabilim 

Dalı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Dermatoloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-
İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  
 6390/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 

gerekmektedir 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 

örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 

Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 

yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım 

dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 14.07.2021  

Son Başvuru Tarihi : 29.07.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü/Göz 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak, 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalında 

uzmanlığını almış olmak, bu alanda 

yayın ve çalışmaları olmak. 

Sosyal ve Beşeri 

Bilimler 

Fakültesi 

Sosyoloji Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Sosyoloji lisans mezunu olmak, 

Sosyoloji Anabilim Dalında 

doktorasını yapmış olmak, bu alanda 

yayın ve çalışmaları olmak. 

 6396/1-1 
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR 

1 - 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine 

eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. 

4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 

şartı aranır. 

5 - Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 

tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

6 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 

kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 

dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil 

dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 

yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 

istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

7 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim 

kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya 

sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
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B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru formu (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.), 
2- Özgeçmiş (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.), 
3- 2 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), 
4- ALES ve Yabancı Dil Belgesi, 
5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi 

kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler), 
6- Mezuniyet Belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca 

onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir.), 

7 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge, 
8 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
9 - Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için), 
10 - Tecrübe şartı bulanan ilanlarda kurumlardan alınmış tecrübe belgesi. 
11 - Lisansüstü eğitim yaptığına dair başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesi 

(Araştırma Görevlisi başvuruları için) 

C) SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlama Tarihi : 14.07.2021 Giriş Sınavı Tarihi : 13.08.2021 

Son Başvuru Tarihi : 04.08.2021 Sonuç Açıklama Tarihi : 18.08.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi : 09.08.2021 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://ilan.subu.edu.tr 

İlan No İlgili Birim 
Kadro 

Adedi 
Der. Unvan Ales 

Yabancı 

Dil 
Özel Şartlar Başvuru Adresi 

2021-08 

Teknoloji Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 

Bilgisayar Mühendisliği 

Anabilim Dalı 

1 6 Arş. Gör. 70 (Say) 50 

Bilgisayar Mühendisliği ya 

da Yazılım Mühendisliği 

lisans mezunu olmak, 

Bilgisayar Mühendisliği ya 

da Yazılım Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

Teknoloji 

Fakültesi 

0 264 616 02 21 

2021-09 

Ziraat Fakültesi  

Tarla Bitkileri Bölümü 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

1 6 Arş. Gör. 70 (Say) 50 

Bahçe Bitkileri ya da Tarla 

Bitkileri lisans mezunu 

olmak, Bahçe Bitkileri ya da 

Tarla Bitkileri alanında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

Ziraat Fakültesi 

0 533 237 97 99 

2021-10 

Kaynarca Seyfettin Selim 

Meslek Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojileri 

Bölümü 

Bilgisayar Destekli Tasarım 

ve Animasyon Programı 

1 6 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

70 (Say) Muaf 

Grafik, Grafik Tasarımı, Çizgi 

Film, Animasyon, Animasyon 

ve Oyun Tasarımı, Görsel 

İletişim ve Tasarım 

alanlarının birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak, 

lisans sonrası alanında en az 

üç yıl deneyime sahip olmak. 

Kaynarca 

Seyfettin Selim 

Meslek 

Yüksekokulu 

0 264 616 07 87 
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2021-11 

Sakarya Meslek 

Yüksekokulu  

Elektronik ve Otomasyon 

Bölümü 

 Elektronik Teknolojisi 

Programı 

1 6 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

70 (Say) Muaf 

Elektronik ve Bilgisayar 

Eğitimi lisans mezunu olmak, 

Elektronik ve Bilgisayar 

Eğitimi alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak, yüksek 

lisans sonrası en az on yıl 

eğitim öğretim deneyimine 

sahip olmak. 

Sakarya Meslek 

Yüksekokulu 

0 264 616 04 34 

2021-12 

Rektörlük 

Dil Eğitim ve Öğretim 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

1 7 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

70 (Sözel) 50 

Türk Dili ve Edebiyatı lisans 

mezunu olmak, Türk Dili ve 

Edebiyatı alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak, 

yüksek lisans sonrası 

Yabancılara Türkçe Öğretimi 

alanında deneyime sahip 

olmak, Yükseköğretim 

Kurumlarında en az beş yıl 

eğitim öğretim deneyimine 

sahip olmak. 

Personel Dairesi 

Başkanlığı 

0 264 616 01 32 

D) DİĞER AÇIKLAMALAR 
1- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 

birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz 
sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik 
belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. https://ilan.subu.edu.tr adresinden 
yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında; 
a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim 

Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından 
itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 50/d veya 33/a 
maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları, 

b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 
Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile 
ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin 
yeniden başlaması nedeniyle, 2547 sayılı Kanunun 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen 
araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları, uygun bulunmuştur. 

3. Araştırma Görevlisi kadrolarını kazanan adayların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d 
maddesine göre yapılacaktır. 
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E) MUAFİYET 

1 - Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte uzmanlık 

ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim 

Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav 

şartı aranmaz. 

2 - Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki 

öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda 

yabancı dil şartı aranmaz. 

 6384/1/1-1 

—— • —— 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Doçent kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus 

Cüzdan Sureti, Doçentlik belgesi, Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak 

oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına 

başvurmaları gerekmektedir. 

2 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet 

fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, Öğrenim belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Yabancı Dil Belgesi, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası 

ayrıca Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak 

oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. 

* Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Özgeçmiş Formatı ve İlana Başvuru 

Formlarına "https://personel.subu.edu.tr/tr" adresinden ulaşılabilir. 
* Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 

gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 
birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz 
sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde ve kadronun ait olduğu 
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birime yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde 
zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

İlgili Birim Adet D e r e c e Unvan Açıklama 

Teknoloji Fakültesi 

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü 

Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim 

Dalı 

1 3 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Matematik lisans mezunu olmak, Doktorasını 

Matematik alanında yapmış olmak, Metrik uzaylar ya 

da cebirsel yapılar konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Turizm Fakültesi 

Turizm Rehberliği Bölümü 

Turizm Rehberliği Anabilim Dalı 

1 3 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Yüksek lisans ve Doktorasını Turizm Rehberliği veya 

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dallarının herhangi 

birinde yapmış olmak, Turizm Rehberliği, Seyahat 

Organizasyonları ve Turizm İşletmeciliği konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Turizm Fakültesi 

Turizm İşletmeciliği Bölümü 

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 

1 3 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Yüksek lisans ve Doktorasını Turizm İşletmeciliği 

Anabilim Dalında yapmış olmak, Sürdürülebilir Turizm, 

Turizm İşletmeciliği ve Otel İşletmeciliği konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  

Hemşirelik Bölümü 

Hemşirelik Anabilim Dalı 

1 1 Doçent 

Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış 

olmak, Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü  

Hemşirelik Anabilim Dalı 

1 2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Hemşirelik lisans mezunu olmak, Doktorasını 

Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak, Evde 

Bakım, Hasta Güvenliği ve Hemşirelik Eğitimi 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  

Odyoloji Bölümü  

Odyoloji Anabilim Dalı 

1 5 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Doktorasını Odyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak, 

Pediatrik Odyoloji ve İşitme Kayıpları konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Finans ve Bankacılık Bölümü 

Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı 

1 2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Maliye lisans mezunu olmak, Doktorasını Finans ve 

Bankacılık Anabilim Dalında yapmış olmak, Kobiler ve 

Bankalarda Finansal Performans konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Spor Bilimleri Fakültesi  

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı 

1 2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Antrenörlük Eğitimi lisans mezunu olmak, Doktorasını 

Antrenörlük Eğitimi veya Beden Eğitimi ve Spor 

alanlarından birinde yapmış olmak, Hareket ve 

Antrenman Bilimi konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Hendek Meslek Yüksekokulu  

Elektrik ve Enerji Bölümü  

Elektrik Programı 

1 2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak, 

Doktorasını Elektrik Tesisleri alanında yapmış olmak, 

Elektrik Tesisleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Güç 

Sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak. 

 6384/2/1-1 
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MİMAR SİNAN MÜZESİ VE MİMARLIK MERKEZİ ULUSAL MİMARİ PROJE 

YARIŞMASI SONUÇLARI 
04.03.2021 tarih ve 31413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi ve Mimarları Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Mimar Sinan Müzesi ve 
Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması; danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile 
raportör ve raportör yardımcılarının katılımıyla yapılan jüri değerlendirme toplantısı sonucunda, 
jüri tarafından ödül almaya hak kazanan projelerin listesi aşağıdaki gibidir. 

1. LİK ÖDÜLÜ  
13 SIRA NOLU PROJE-RUMUZ 49571 
MÜELLİF 
MELİKE KAVALALI (MİMAR) 
EKİP ÜYELERİ 
BERİN ERİKCİ (MİMAR) 
NİMET DEĞERTAŞ (MİMAR) 
YARDIMCI 
İLAYDA NEHİR (ÖĞRENCİ) 
CEMRE NUR ÇORUHLU (ÖĞRENCİ) 
DANIŞMANLAR 
EMRE KARAMUK (İNŞ.MÜH) 
HASAN AKGÜL (ELEK.MÜH) 
MEHMET OSKAY (MAK.MÜH) 
DAMLA KALELİ (MİMAR) 
 
2.LİK ÖDÜLÜ  
105 SIRA NOLU PROJE-RUMUZ 30108 
MÜELLİF 
KORHAN TORCU (Y.MİMAR) 
DANIŞMANLAR 
HAKAN MACUN (İNŞ.MÜH.) 
HASAN YILDIZ (MAK.MÜH.) 
ERHAN YÜCEL (ELEK.MÜH.) 
 
3.LÜK ÖDÜLÜ  
096 SIRA NOLU PROJE-RUMUZ 69534 
EKİP BAŞI 
CAN TAMİRCİ (Y.MİMAR) 
MÜELLİFLER 
AHMET İSMAİL KIZICA (MİMAR) 
EZGİ KOÇAK (MİMAR) 
SERRA İNAN (MİMAR) 
MEHMET ALİ ÜNSAL (MİMAR) 
DİLŞAD KURDAK (MİMAR) 
 
1.MANSİYON ÖDÜLÜ  
001 SIRA NOLU PROJE-RUMUZ 50816 
MÜELLİF 
ERKAN ERDOĞAN (MİMAR) 
DANIŞMANLAR 
EMİNE PINAR (İNŞ.MÜH) 
SALİH SİPAHİOĞLU (MAK.MÜH.) 
 
2. MANSİYON ÖDÜLÜ  
110 SIRA NOLU PROJE-RUMUZ 17975 
MÜELLİFLER 
SIDDIK GÜVENDİ (EKİP BAŞI) (MİMAR) 

 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2021 – Sayı : 31541 

CİHAN SEVİNDİK (MİMAR) 
YARDIMCILAR 
ELİF NUR ULUSKAN (ÖĞRENCİ)  
ABDULLAH KAHRAMAN (ÖĞRENCİ) 
GÜLCAN COŞKUN (ÖĞRENCİ) 
ELİF SAKALLI (ÖĞRENCİ) 
DANIŞMANLAR 
OYA ESKİN GÜVENDİ (MİMAR) 
SENEM MÜŞTAK SEVİNDİK (Y.MİM,AKADEMİSYEN) 
MEHMET ALİ YILMAZ (İNŞ. MÜH) 
SEDAT AKARYILDIZ (MAK.MÜH) 
CİHAN ONMUŞ (ELEK.MÜH) 
 
3. MANSİYON ÖDÜLÜ  
109 SIRA NOLU PROJE-RUMUZ 42810 
MÜELLİF/EKİP BAŞI 
SACİT ARDA KARAATLI (MİMAR) 
EKİP ÜYESİ 
LEBRİZ ATAN KARAATLI (MİMAR) 
YARDIMCILAR 
BERFU OKER (MİMAR) 
SENA ŞEYMA CAN (MİMAR) 
DANIŞMANLAR 
SUKAN KÜLEKÇİ (İNŞ.Y.MÜH) 
SELAMİ GÜREL (MAK.Y.MÜH) 
TOLGA ÖNCÜLOĞLU (MAK.MÜH) 
MUHAMMET ALİ KORKMAZ (ELEK.MÜH) 
 
4. MANSİYON ÖDÜLÜ  
076 SIRA NOLU PROJE-RUMUZ 21039  
MÜELLİFLER 
EGEMEN ONUR KAYA (EKİP TEMSİLCİSİ) (MİMAR) 
ECE AVCI (MİMAR) 
BAHADIR KANTARCI (MİMAR) 
YARDIMCILAR 
İPEK ÜSTÜNDAĞ (MİMAR) 
ERTUĞRUL YILDIZ (MİMAR) 
DANIŞMANLAR 
BÜLENT BİNİCİ (İNŞ.MÜH) 
FEVZİ KAZAZ (MAK.MÜH) 
DOĞUKAN KOÇ (MAK.MÜH) 
GİZEM FİDAN (Y.MİMAR) 
İPEK ÜSTÜNDAĞ (MİMAR) 
ERTUĞRUL YILDIZ (MİMAR) 
 
5.MANSİYON ÖDÜLÜ  
055 SIRA NOLU PROJE-RUMUZ 64197 
MÜELLİF/EKİP BAŞI 
MEHMET METİN POLAT (MİMAR) 
EKİP ÜYESİ 
BİLGE ALTUĞ (MİMAR) 
YARDIMCI 
BEYZA NUR GÜMÜŞEL (MİMARLIK ÖĞRENCİSİ) 
DANIŞMAN 
ONUR ERTAŞ (DR.İNŞ. YÜK. MÜH.) 
 6476/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6363/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6364/1-1 

 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2021 – Sayı : 31541 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

E9 EMİSYON GRUBU V. TERTİP 200 TL ve 10 TL BANKNOTLARIN TEDAVÜLE 

ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DUYURU 

1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 

200 TL ve 10 TL banknotlar 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. 

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 200 TL ve 10 TL 

banknotlara kıyasla, V. tertip 200 TL ve 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap 

Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. 

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz 

kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle 

tamamen aynıdır.  

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL, 50 TL, 

20 TL ve 5 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır. 

Duyurulur. 

 6354/1-1 
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Sayfa

1
5

11

16

21

27

28

29
30
32

35

36

39

41

44

47

65

93

94

109
123

141

153
197
233

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7331 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7332 Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname

Numarası: 80)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– 9 Şubat 1999 Tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO)

Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye’de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın Yürürlük Süresinin
15 Şubat 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 5 Yıllık Bir Dönem İçin Uzatılmasına İlişkin Olarak Teati Edilen Ekli
Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4270)

–– Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500.000.000 ABD Doları Tutarına Kadar Kredi
Sağlanmasına İlişkin Olarak 24/6/2021 Tarihinde İmzalanan Ekli Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 4271)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların

Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar (Karar Sayısı: 4272)

–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997
Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4273)

–– Trabzon Serbest Bölgesinin, TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi Tarafından
Kurulup İşletilmesinde Süre Uzatımı Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4274)

–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4275)
–– Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4276)
–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul ve

Enstitülerin Kapatılması ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olan İlahiyat Fakültesinin Adının İslami
İlimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4277)

–– Çorum Koçhisar 2. Merhale İçme Suyu Projesi Kapsamındaki Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İçme Suyu İsale
Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4278)

–– “380 kV Konya Kuzey-Ilgın TES-Afyon-2 Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4279)

–– İskenderun OSB Otoyol Bağlantısı ve Kavşağı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4280)

–– Mersin-Tarsus Karaevli Göleti ve Sulama İkmali Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4281)

YÖNETMELİKLER
–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
–– Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında

Yönetmelik
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 Tarihli ve E: 2019/114, K: 2021/36 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2018/12776 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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