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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:
ASTSUBAY MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 9/8/1968 tarihli ve 12972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay
Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların
mesleki gelişimlerini sağlayacak olan meslek içi eğitimin usul ve esaslarını belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “(Kara, Deniz, Hava, Jan-
darma ve Sahil Güvenlik)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“Dayanak 
Madde 2/A – Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri

Personel Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Tanımlar 
Madde 3 –
a. Meslek içi eğitim: 
Astsubayların sınıf ve ihtisasları ile ilgili mesleki gelişimlerini sağlamak, bilgi ve tec-

rübelerini artırmak amacıyla yapılan eğitimdir. 
b. Astsubay eğitim ve gelişme programı: 
Astsubayların sınıf ve ihtisasları ile ilgili sahip olmaları gereken bilgi ve yeteneği ne-

relerde (hangi okulda, birlikte ve karargâhta) hangi rütbelerde, hangi kurs ve eğitimlerde ka-
zanacağını gösteren programdır. 

c. Sınıf/branş geliştirme planı: 

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Eğitim ve geliştirme programının uygulanmasını sağlamak için sınıfların; özellikleri
ve kadro hizmetlerine göre Kuvvet Komutanlıklarınca her sınıf için ayrı olarak hazırlanmış bir
rehberdir. 

ç. Şahsi gelişme kartı: 
Astsubayın kendi sınıfına ait gelişme planındaki yerini ve mesleki gelişimini gösteren

atanmada, kurs ve okullar için seçimde yol göstermesi için kullanılan ve astsubayın Kuvvet
Komutanlıkları ile 1 inci sicil üstlerinde bulunan şahsi dosyalarında muhafaza edilen bir bel-
gedir.

d. Kıt’a görevi: 
8/8/1968 tarihli ve 12971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Meslek Program-

ları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre tespit edilen yerlerde ifa edilen gö-
revlerdir. 

e. Kıt’a karargâhı görevi: 
Kıt'a ve kıt'a kapsamına giren birlik ve kuruluşların karargâhlarındaki görevlerdir. 
f. Karargâh görevi: 
Kıt'a karargâhı kapsamı dışındaki birlik ve eşidi Komutanlık karargâhları ile müttefik

karargâhlardaki bütün görevleri ihtiva eder. 
g. İdari görev: 
Stratejik ve taktik faaliyetlerin dışındaki bütün askeri faaliyetlerin yönetim ve ifasını

ihtiva eden görevlerdir. 
ğ. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: 
Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri

Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma
Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü ifade eder.

h. Öğretmen yardımcılığı görevi: 
Askeri bir öğretim ve eğitim kurumunda, öğretim ve eğitim maksadını güden görevleri

ihtiva eder. 
ı. Öğretmenlik görevi: 
Askeri bir öğretim ve eğitim kurumunda, öğretim ve eğitim maksadını güden planlama

ve icra görevlerini ihtiva eder. 
i. Öğretim görevlisi görevi: 
Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yap-

tırmakla yükümlü olunan görevleri ihtiva eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“b. Astsubayların, 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliği esaslarına göre sınıflandırılması,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Haklarında 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil
Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 10 – Fevkalade hallerde veya görülen lüzum üzerine, Millî Savunma Bakan-

lığınca meslek içi eğitimin tatbikatı daraltılabilir veya geçici bir süre için durdurulabilir. 926
sayılı Kanunun 75 inci maddesi hükmü saklıdır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 11 – Astsubay meslek içi eğitimi genel olarak üç devreye ayrılır. 
a. Temel mesleki gelişme devresi: 
Astsubay çavuş, astsubay üstçavuş rütbelerini kapsar. Bu devrede astsubaylar sınıflarına

ait temel askeri mesleki ve teknik bilgiler ile tecrübe, ameli ehliyet ve asli ihtisas kazanır.
Uygun görülenler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı ikinci bir ihtisas dalında yetiş-
tirilmeye başlanır. Astsubaylar bütün meslek hayatına tesir edecek vasıfları, davranışları ile
görev anlayışını bu devrede kazanmaya başlar ve geliştirirler. Bu devrede muharip sınıf astsu-
bayların hepsi, yardımcı sınıf astsubaylar imkan nispetinde, sınıf ve ihtisasları ile ilgili kıt'a
görevlerine, kıt'a görev yeri yeterli olmayanlar ihtisasları ile ilgili esas görevlere atanırlar. Gö-
revbaşı eğitimi ve diğer lüzumlu kurslara ve 926 sayılı Kanun esaslarına göre astsubaylıktan
subaylığa geçiş kapsamında seçim işlemlerine tabi tutulurlar. 

b. İleri mesleki gelişme devresi: 
Astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay başçavuş rütbesinin ilk üç yılını kapsar. Bu dev-

renin gayesi, astsubayların belirlenmiş ihtisaslarında mesleki gelişmelerini azami seviyeye çı-
karmalarını sağlamak, yönetici,  öğretmen yardımcısı, öğretmen ve öğretim görevlisi olabilecek
nitelikte olanları tespit etmektir. 

Bu maksatla tekamül veya oryantasyon ve benzeri kurslar ile uygun görülenler yönetim
ve mesleki gelişim planı kapsamında öğretmenlik görevine yönelik kurslara tabi tutulurlar. Ay-
rıca seçilen astsubaylara karargâh astsubayı niteliklerini geliştirmek ve müştereklik kültürü ka-
zandırmak maksadıyla eğitimler verilebilir.

Bu devrede astsubaylar, ihtisasları ile ilgili mümkün olduğu ölçüde kıt'a görevlerine
atanırlar.

c. Son devre: 
Astsubay başçavuşluğun 4 üncü yılı ile, astsubay kıdemli başçavuş rütbelerini kapsar.

Gayesi, yönetici veya öğretmen yardımcısı, öğretmen ve öğretim görevlisi olarak tespit edi-
lenleri yetiştirmek ve kazandıkları ihtisaslardan azami surette faydalanmaktır. Bu devrede ast-
subaylar, rütbe ve ihtisasları ile ilgili karargâh ve kurumlarda idari ve teknik görevlere, seçi-
lenler yöneticilik ve öğretmen yardımcılığı görevlerine atanıp, lüzumlu kurslara tabi tutulurlar.
Ayrıca seçilen astsubaylara karargâh astsubayı niteliklerini geliştirmek ve müştereklik kültürü
kazandırmak maksadıyla eğitimler verilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 12 – Astsubayların atamaları; atama,  yer değiştirme ve meslek içi eğitimlerini

düzenleyen yönetmeliklerde yer alan esaslara uygun olarak yapılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “kullanılmaları” ibaresi

“görevlendirilmeleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ast-

subaylar Bçvş.” ibaresi “astsubaylar, astsubay başçavuş” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan
“Bçvş.” ibaresi “astsubay başçavuş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “Öğretmen yardımcılığı
görevi,” ibaresi “Öğretmen yardımcılığı, öğretmenlik ve öğretim görevlisi görevleri,” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 18 – Cumhurbaşkanı Kararı ile Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda

yer alan kurumlar dışındaki hizmetlerde görevlendirilecek astsubaylar için, görev süresi 2 yıldır.
Bu süre Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 19 – Astsubaylar aşağıda gösterilen eğitim ve kurslara tabi tutulurlar. 
a. Görev başı eğitimi: Astsubayın, ihtisası ile ilgili görev yerinde çalışırken, bir eğitim-

cinin sorumluluğu altında belirli bir ihtisas ve ehliyet seviyesinde kendi kendine çalışarak bilgi
edinmesi ve işi yaparak öğrenmesi amacı ile yurt içinde ve yurt dışında tabi tutulduğu plan ve
programlı bir eğitimdir. 

b. İntibak temel kursu: Muhtelif sebeplerle sınıfı değiştirilen astsubayların, yeni sınıfına
ait bilgilerin verilmesi maksadı ile tabi tutulduğu kurstur. 

c. Tekamül kursu: Lüzumu görülen sınıfların astsubayları, yetki ve sorumlulukları daha
yüksek olan görevleri başarı ile ifa edebilmeleri için gerekli bilgilerle teçhiz etmek, ihtisaslarını
derinleştirmek ve yeni gelişmelere intibak ettirmek maksadıyla astsubay kıdemli üstçavuş rüt-
besi ile astsubay başçavuş rütbesinin ilk üç yılı arasında sınıf ve ihtisasları ile ilgili tekamül
kurslarına tabi tutulurlar. Sınıf değiştirenler için rütbe tahdidi uygulanmaz. 

ç. İhtisas kursları: Yeni ihtisaslar kazandırılmak maksadı ile seçilen astsubayların tabi
olduğu kurstur. 

d. Oryantasyon kursları: Kabul edilen yeni sistem ve usullerle, harp silah ve araçlarına
alıştırılmak veya bu konularda meydana gelen gelişmelere intibak ettirilmek maksadıyla seçilen
astsubayların tabi olduğu kurstur. 

e. İntibak eğitimi: Yardımcı sınıfa mensup astsubayların temel mesleki gelişim devre-
sinde, muharip birlikleri tanımak, temel askeri vasıflarını geliştirmek, silah ve gereçlerin kul-
lanılmalarını öğrenmek maksadı ile lüzum görüldüğü takdirde sınıfları ile ilgili muharip sınıf
okulları, eğitim merkezleri veya birliklerinde tabi tutulduğu eğitimdir. 

f. Lisan kursları: Yabancı bir dili gerektiren görev ve kurslar için personel yetiştirmek
maksadıyla seçilen astsubaylar, kıt'a, kurum veya yabancı diller okulunda lisan kurslarına tabi
tutulurlar. Astsubaylardan ileri seviyede yabancı dil bilme zorunluluğu bulunan görevlere ge-
tirilecek olanlar haricinde, lisan kurslarına öncelikli olarak hizmet süresi 15 yıl ve altında olan
personel planlanır. Ancak, hizmet süresi 15 yıldan fazla olan ve birinci dilden en az 70 YDS/e-
YDS lisan notuna sahip personel birinci dil için ileri seviye lisan kurslarına, ikinci dil için temel
seviye lisan kurslarına planlanabilir. Personelin astsubaylığa nasıp edildiği tarih, hizmet süresi
başlangıcı olarak kabul edilir. 

g. Subay temel öğrenimi: Subay olmak üzere seçilen astsubaylar, sınıf okullarında ge-
çirileceği sınıfının subay temel öğrenimini sağlayacak kurslara tabi tutulurlar. 

ğ. Her yıl açılacak astsubay kurslarının yeri, zamanı, süresi, konusu, kontenjanı ve ka-
tılacak astsubaylarda aranacak nitelikler, kuvvet komutanlıklarınca hazırlanacak kurslar pla-
nında gösterilir. 

h. Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi: Astsubayların; eğitim seviyelerini yük-
selterek karargah astsubayı niteliklerini geliştirmek, müştereklik kültürü kazandırmak ve mes-
leki motivasyonlarını artırmak maksadıyla yapılan eğitimdir. Türk Silahlı Kuvvetleri insangücü
planıyla eğitime tefrik edilecek personel miktarları belirlenir. Eğitime seçim ve eğitimin uy-
gulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise yayımlanacak özel yönerge ile belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Öğrenim; kuvvet komutanlıklarının lüzum görmesi halinde ihtiyaç duyulan konularda
yetiştirilmek üzere 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri İzin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esaslarına göre seçilen astsubaylar öğrenime
gönderilebilirler.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21 – Mesleki Bilgi ve Görgü Artırma Eğitimi: 
Mesleki bilgi ve görgü artırma eğitimi amacıyla yurt içinde veya yurt dışında öğrenim

ve kursa gönderilen astsubaylar, öğrenim veya kursları aşağıda belirtilen sürelerde bitirmek
zorundadırlar: 

a) Üç aydan fazla süreli kurslarda, iç ve dış kurs planlarında gösterilen süreler içinde.
b) Mesleki görgü ve bilgilerini artırmak veya ihtiyaç duyulan konularda yetiştirilmek

üzere yurt içinde veya yurt dışında eğitim ve öğretime tabi tutulan astsubaylar gönderme onay
emirlerinde belirtilen süreler içinde. 

Yukarıdaki fıkrada açıklanan süreler sonunda öğrenim ve kursları başarı ile bitirenler
ilgili öğrenim kurumlarından aldıkları belgeleri kuvvet komutanlıklarına ibraz ederler. Bakanlık
kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda öğrenim görenlerin belgeleri ilgili birimlerce kuvvet
komutanlıklarına gönderilir. Şayet sınav yapılmıyor ise öğrenimleri sonunda veya yurda dö-
nüşlerinde gönderilme gayelerine uygun yeterli bilgiyi edinip edinmediklerinin tespiti için kuv-
vet komutanlığınca sınava tabi tutulabilirler. Bu şekilde yapılan sınavda alınan netice şahsi öz-
lük dosyalarında muhafaza edilir. Bu sınavlara ilişkin usul ve esaslar, meslek programları yö-
nergesinde gösterilir. 

Yukarıda belirtilen süreler içinde öğrenimlerini bitiremeyenler hakkında 926 sayılı Ka-
nunun 83 üncü, yabancı uyruklu kişilerle evlenenler hakkında 112 nci, yükümlülükleri hakkında
113 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan “, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kuvvet komutanlıklarının sorumlulukları
Madde 25 – Kuvvet komutanlıkları;
a. Kimin, hangi yetenekler için öğrenim göreceğini tespit etmekten ve gerekli kayıtların

tutulmasından,
b. Personele kazandırılacak bilgi ve yeteneğin neler olduğunun tespitinden, bu bilgi ve

yeteneğin ne zaman, nerelerde, ne kadar süreli öğretim ve eğitim ile sağlanması gerektiğini
belirlemekten,

c. Öğretim ve eğitimin icrasından, eğitilen personeli bilgi ve beceri yönünden kontrol
ve denetlemekten,

ç. Astsubayların yetiştirme esas ve usullerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından,
sorumludurlar.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan “T.S.K. Personel Ka-

nununun” ibaresi “Kanunun” şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe ek 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.
“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
Ek Madde 3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî

Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gi-
dermeye yetkilidir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yer alan “Milli Savunma ve İç-
işleri Bakanları” ibaresi “Millî Savunma Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.

24 Eylül 2021 – Sayı : 31608                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ MAHALLERDE ÖNLEME 

ARAMASI VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kanunlarla düzenlenen, askerî mahallerde

önleme araması kararı verilmesine, önleme araması emri verilmesine, önleme araması yapıl-
masına ilişkin hususlar ile askerî mahallerde kontrol uygulamasında uyulacak usul ve esasları
düzenlemektir.  

Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş hâkim

kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askerî birlik ko-
mutanının veya askerî kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin ya-
zılı emri üzerine askerî mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kâğıtları ve eşyasının aranma-
sında, elde edilen suç delillerine yapılacak işlemlerin belirlenmesinde,

b) Asker kişiler dâhil askerî mahallere girmek veya çıkmak isteyenlerin, kendilerinin,
araçlarının ve beraberlerindeki eşyaların kontrollerinde,

uyulacak usul ve esasları kapsar.  
Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

İç Hizmet Kanununun 56/A ve 56/B maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  
Tanımlar  
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araç: Harp araç ve gereçleri de dâhil olmak üzere her türlü nakil vasıta ve taşıtları,
b) Arama heyeti: Bu Yönetmelik kapsamındaki arama faaliyetinde görevlendirilen bir-

den fazla kişiden oluşan personeli,  
c) Askerî mahal: Kışla, karargâh, askerî kurum, konak, ordugâh, üs bölgeleri ve gemiler

ile Millî Savunma Üniversitesine bağlı yerleşkeleri,        
ç) Duyarlı kapı: Kişilerin üzerinde bulunan metalleri yoğunluğuna göre algılayarak

sesli ve ışıklı uyarıda bulunan bir elektronik sistemi,   
d) El koyma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği

veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, malik veya
zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemini,  

e) Gece vakti: Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat
evvele kadar devam eden süreyi,

f) Gecikmesinde sakınca bulunan hâl: Derhâl işlem yapılmadığı takdirde; millî güvenlik
ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin ko-
runmasının tehlikeye girmesi veya zarar görmesi; suç işlenmesinin önlenememesi; askerî ma-
halde taşınması, bulundurulması veya buraya sokulması yasak olan her türlü patlayıcı, uyuş-
turucu madde, silâh veya eşyanın, engellenememesi veya tespit edilememesi ihtimalinin ortaya
çıkması veya askerî birlik ve kurumda disiplin ve itaatin ileri derecede bozulmasının engel-
lenmesi ve gerektiğinde hâkimden karar almak için vakit bulunmaması hâlini (Seyir halindeki
gemiler ile yurt dışında konuşlu veya görev yapan birliklerde gecikmesinde sakınca bulunan
hal her zaman varsayılır.), 
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g) Hâkim: Yetkili sulh ceza hâkimini,       
ğ) Kışla: Askerîn barındırıldığı ve hizmet gördüğü tek bir bina veya toplu halde bulunan

muhtelif binalar ile bunların müştemilatından olan diğer binalar ve arazi ile karargâh ve askerî
kurumlar ile deniz kuvvetleri teşkilâtında bulunan gemiler gibi askerî tesisleri,  

h) Konak: Askerlerin barışta ve seferde geçici olarak bir zaman için iskân edildiği yer-
leri,  

ı) Koruma altına alma: Suçun veya tehlikenin önlenmesi ya da delil olabilecek veya
müsadereye tâbi olan yahut güvenliğin sağlanması amacıyla eşyayı zilyedinin kendiliğinden
vermesini veya el konulana kadar geçici olarak muhafaza edilmesini,    

i) Ordugâh: Askerlerin geçici bir zaman için açıkta çadır veya baraka ve zeminliklerde
yerleştirildiği sahayı,    

j) Yetkili merci: Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında Bakanı, yetki devretmesi
durumunda ilgili Bakan Yardımcılarını; Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay Başkanını,
yetki devretmesi durumunda Genelkurmay İkinci Başkanını; kuvvet komutanlıklarında Kuvvet
Komutanını, yetki devretmesi durumunda Kuvvet Kurmay Başkanını; Millî Savunma Bakanlığı
taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Millî Savunma Üniversitesi için ayrıca asgari alay komutanı eşidi
kurum amirini; asgari tugay komutanı veya eşidi rütbede askerî kurum amirini (Deniz ve Hava
Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi); bağlı olduğu limandan ayrı bulunması veya seyrüsefer
halleri için gemilerde gemi komutanını veya bunların vekillerini; yukarıda sayılanlara ulaşma-
nın mümkün olmadığı durumlarda ilgisine göre Hukuk Hizmetleri Genel Müdürünü, Hukuk
Hizmetleri Başkanını/Hukuk Hizmetleri Birim Amirini veya bunların vekillerini,  

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Askerî Mahallerde Önleme Araması

Önleme araması ve kapsamı 
MADDE 5 – (1) Önleme araması; özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tehli-

kenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bu-
lunan hâllerde yetkili merciinin yazılı emriyle, askerî mahallerde kişilerin üstlerinde, eşyala-
rında, aracında, özel kâğıtlarında yapılan arama işlemidir.    

(2) Makul bir sebep yokken belirli periyotlarla yenilenerek birbirini takip edecek şekilde
süreklilik gösterecek ve genel arama izlenimi verecek arama kararı ve emri verilemez.   

(3) Bir suç işlendiğine yönelik şüphenin ortaya çıkmasından sonra 4/12/2004 tarihli ve
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun uygulanması gerekeceğinden bu durumda görevli
ve yetkili Cumhuriyet başsavcılığının talimatı doğrultusunda hareket edilir. 

Önleme araması kararının alınması  
MADDE 6 – (1) İlgili birlik komutanı veya askerî kurum amirinin, tehlikenin veya suç

işlenmesinin önlenmesi amacıyla askerî mahal içerisinde arama yapılmasına ihtiyaç olduğunu
tespit etmesi halinde; arama yapılacak askerî mahal ve arama zamanı ile önleme araması ya-
pılmasının gerekliliği gerekçeli bir şekilde yazılı olarak yetkili mercie iletilir.  

(2) Yetkili merciin uygun bulduğu müracaatlar veya yetkili merciin kendiliğinden ihti-
yaç duyması halinde oluşacak talepler, önleme araması yapılmasına dair gerekçeli talep yazısı
ile birlikte doğrudan yetkili hâkimliğe iletilir. Yetkili hâkim kararını en geç kırk sekiz saat içe-
risinde açıklar. Süresinde karar verilmediği hallerde arama talepleri reddedilmiş sayılır.

(3) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, birinci fıkra kapsamında kendisine iletilen
talepler hakkında, yetkili merci doğrudan önleme araması emri verebilir. 

(4) Birinci fıkradaki talepler, en kısa zamanda yazılı hale getirilmek üzere, sözlü olarak
da yapılabilir. Yetkili merci, talebi uygun bulursa yazılı olarak arama emri verir. Yetkili merci
tarafından gerek görülmesi halinde ilgili amirlerin talebi olmaksızın doğrudan arama emri ve-
rilebilir.  
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(5) Teşkilatında hukuk hizmetleri başkanlığı veya hukuk hizmetleri birim amirliği bu-
lunan komutanlık veya askerî kurum amirliklerinde, bu madde kapsamındaki yetkiler, öncelikle
komutan veya askerî kurum amiri tarafından kullanılır. Komutan veya askerî kurum amirinin
yetki devretmesi durumunda veya komutana ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda bu yetki
hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk hizmetleri birim amirince kullanılır. Yetki devrine isti-
naden gerçekleştirilen önleme aramalarında, yetki kullanımından önce komutan veya askerî
kurum amiri bilgilendirilir. Komutana ulaşılmasının mümkün olmadığı durumlarda işlem ne-
ticesinden komutan veya askerî kurum amirine en kısa sürede bilgi verilir.     

(6) Arama talep yazısı, emir ve kararlarında;   
a) Aramanın sebebi,  
b) Aramanın konusu ve kapsamı,  
c) Aramanın yapılacağı yer ve zaman,   
ç) Geçerli olacağı süre,
belirtilir. 
(7) Arama emirlerinde, altıncı fıkrada sayılanlara ilave olarak, yetkili hâkime ulaşıla-

mama nedenini de kapsar şekilde gecikmesinde sakınca bulunan hallerin neler olduğuna yer
verilir.

(8) Hâkim tarafından verilen kararlar aleyhine yetkili merci tarafından kanun yollarına
başvurulabilir.

Önleme araması kararının icrası  
MADDE 7 – (1) Usulüne uygun olarak verilmiş arama kararı veya arama emri üzerine,

yetkili merci; öncelikle ilgili birlik komutanlığı veya askerî kurum amirliği veya tespit edeceği
arama heyeti vasıtasıyla aramayı yaptırır. 

(2) Usulüne uygun olarak verilmiş arama kararı veya arama emrinin icrasına yönelik
emirler derhal yerine getirilir. Bu konudaki emirlerin yazılı olarak verilmesi istenmez. 

(3) Önleme araması işlemi bir tutanağa bağlanır. Tutanakta;         
a) Arama kararının tarih ve sayısı, hâkim kararı yoksa verilmiş olan yazılı emrin tarih

ve sayısı ile emri veren merci,  
b) Aramanın yapıldığı yer, tarih ve saat,  
c) Aramanın konusu,  
ç) Aranan yerler ve aranılan kişilerin kimlik bilgileri, kimlik bilgisi edinilemediği tak-

dirde eşkâl bilgileri,         
d) Araçta arama yapılmışsa, aracın plaka numarası, markası; gemilerin veya küçük

deniz araçlarının aranmasında borda numarası ve ismi; hava vasıtasının tanıtıcı bilgileri,         
e) Aramanın sonuçları, koruma altına alınan eşyaya ilişkin belirleyici bilgiler,        
f) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin koruma altına alınan eşyasının mülki-

yetine ilişkin görüş ve iddiaları ile ilgili hususlar,        
g) Arama sonucunda bir zarar meydana gelip gelmediği,  
ğ) Arama heyetinin adı, soyadı, varsa sicili ve unvanı,          
h) Arama işleminin ne şekilde kayıt altına alındığı, alınmadı ise alınmama sebebi, kayıt

altına alan personel veya ekibin adı, soyadı varsa sicil ve unvanı,
yer alır.  
(4) Tutanak, arama işlemine katılmış olanlar ve varsa eşyası muhafaza altına alınanlar

ile hazır bulunanlarca imzalanır.  
(5) Aramanın sonucu, arama kararı veya emri veren merci ya da makama bir tutanakla

bildirilir. 
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(6) Arama sonucunda herhangi bir suç veya disiplinsizlik unsuruna rastlanması ve yasal
işlem başlatılması halinde tutanağın bir sureti ilgiliye verilir.    

(7) Suç unsuruna rastlanmadığı durumlarda, aranan kişinin talebi hâlinde, kendisine
arama kararı veya emrinin tarih ve sayısı, aramanın tarih ve saati, yeri bilgilerinin yer aldığı
bir belge verilir.   

(8) Arama yapıldığı esnada aramaya konu eşyanın aranması icra edilirken, bu eşyanın
sorumlusu, maliki veya zilyedinin hazır bulunmaması veya bulunamaması (hazır bulunmama
veya bulunamama gerekçesi tutanakta belirtilmek suretiyle) halinde arama heyetinde bulunanlar
hariç olmak üzere bu kişinin görev yaptığı birimden bir kişinin aramada hazır bulundurulması
temin edilir. 

Arama emrinin onaya sunulması  
MADDE 8 – (1) Arama işleminin yetkili merciinin emri üzerine yapılması halinde ara-

ma emri, arama sonucunda elde edilen bilgi, belge ve bulgular onaya sunulmak üzere en geç
arama işleminin bitirilmesinden itibaren yirmi dört saat içinde yetkili hâkime gönderilir. Yurt
dışındaki birlikler veya kurumlar açısından bu süre elde edilen bilgi, belge ve bulguların yurt
dışındaki birliğin veya kurumun Türkiye’de bağlı olduğu birliğe veya kuruma geldiği anda
başlar. Yurt dışında bulunan birlikler veya kurumlar açısından yetkili onay merci, bu birliğin
veya kurumun hiyerarşik olarak Türkiye’deki bağlı olduğu birlik komutanlığının veya kurumun
bulunduğu yer hâkimliğidir. Seyir halindeki gemiler açısından bu süre geminin kendi üssüne
veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı limanlarından birine yanaştığı andan itibaren başlar. Yetkili
hâkimlik talebin kendisine ulaşmasından sonra en geç kırk sekiz saat içinde kararını verir. Bu
süre içerisinde yetkili hâkimlik tarafından karar verilmemesi halinde arama işlemi ve sonuçları
kendiliğinden ortadan kalkar.  

Önleme aramalarında elde edilen suç delilleri hakkında yapılacak işlemler ve koruma
altına alma   

MADDE 9 – (1) Önleme aramalarında elde edilen suç delilleri, aramayı icra eden gö-
revliler tarafından 5271 sayılı Kanun çerçevesinde koruma altına alınır. Söz konusu deliller ile
ilgili hususlarda Cumhuriyet başsavcılığının talimatı doğrultusunda hareket edilir.              

(2) Önleme aramalarında elde edilen ve 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Disiplin Kanununa göre bulundurulması yasak olan malzemeler hakkında bu Kanun
kapsamında işlem yapılır.  

(3) Aramanın konusu ve kapsamı içinde olan, ancak suç unsuru oluşturmamakla beraber
askerî mahalde taşınması, bulundurulması veya buraya sokulması yasak olan her türlü eşya
koruma altına alınır ve aramaya sebep teşkil eden husus sona erdiğinde askerî mahal dışına çı-
kartılmak üzere ilgiliye teslim edilir.

(4) Gemilerde 5271 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınan eşyaya ilişkin süreler
geminin ana üs veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı limanlarından birine varışından itibaren
başlar.    

(5) Yurt dışında konuşlu veya görev yapan askerî birliklerde koruma altına alınan bilgi,
belge ve bulgular en kısa zamanda ve uygun vasıta ile yetkili hâkimliğe gönderilmek üzere
yurt dışında bulunan birliğin Türkiye’de bağlı bulunduğu birlik komutanlığına gönderilir. 

Arama yapılacak hâller ve yerler   
MADDE 10 – (1) Önleme araması;          
a) Askerî mahallerde görev yapan tüm personel ile buralarda hizmet veren sivil şahıslar

tarafından görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi aşamasında, ortak hizmete tahsis edilen veya
tüm personelin ve şahısların kullanımına açık alanlarda,        

24 Eylül 2021 – Sayı : 31608                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



b) Askerî mahal sınırları içerisinde bulunan ve görevli personele tahsis edilmiş dinlenme
veya konaklama yerlerindeki (orduevi, askerî gazino, kışla gazinosu, vardiya yatakhanesi, mi-
safirhane, apart otel, konteyner ve benzeri) ortak kullanım için ayrılmış alanlarda; askerî hizmet
için kullanılan ve personelin kullanımına tahsis edilen alanlarda (eğitim alanları, yemekhane,
yatakhane, bakım ve onarım kademeleri, depolar, dolaplar ve benzeri),

c) Sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit askerî araç ile askerî mahalde bulunan
sivil araçlarda,

yapılabilir.  
(2) Konut ve yerleşim yeri ile eklentilerinde, ikamet için tahsis edilmiş yerlerde ve ge-

çici konut olarak kullanılan tesislerde bu Yönetmelik kapsamında önleme araması yapılamaz.   
Aramanın zamanı   
MADDE 11 – (1) Arama, kararda veya yazılı emirde belirtilen süre içerisinde yapılır.

Her önleme araması kararı veya emri sadece bir kez arama yapma yetkisi verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Önleme Aramalarının Yapılma Şekli

Arama işlemleri ile ilgili genel hususlar  
MADDE 12 – (1) Aramanın gerçekleştirileceği yerde aramanın konusuna ilişkin gerekli

emniyet tedbirleri alınır.
(2) Arama işlemi öncesinde, yapılan aramanın konusunun ne olduğu veya aramanın ya-

pılmasına temel teşkil eden sebepleri, yetkilendirilen personelin yetkili olduğunu ispatlayan
hususları içeren arama kararı ya da emri ilgililere açıklanır. İlgililerin talep etmesi halinde, ara-
ma kararı veya emri ibraz edilir.

(3) Arama kararı veya emrinin konusuna uygun olarak ihtiyaç duyulması halinde; ilgili
komutanlıklardan veya valilik aracılığıyla ilgili birimlerden elektromanyetik aygıtlar ve/veya
detektör köpekleri talep edilebilir. 

(4) Yapılan aramalar mümkün ise uygun kayıt cihazı ile kayıt altına alınır.
(5) Bu Yönetmelik çerçevesinde önleme araması işlemleri gece de yapılabilir.
Üst ve eşya aramasının icrası  
MADDE 13 – (1) Üst araması sırasında, kişinin beraberinde olan eşya da, mümkünse

elektromanyetik veya sair teknik cihazlarla, değilse kaba üst aramasına tâbi tutularak uygun
yöntemle yapılır. Sahipsiz eşya hakkında da aynı hüküm uygulanır. Kaba üst aramasını yapacak
görevli, kontrol edilecek kişiyle aynı cinsiyetten olur.  

(2) Arama sırasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar, içinde müsadereye tâbi bir eşya bu-
lunması ihtimali dışında açılmaz; açıksa dahi yazılı bilgiler okunamaz. Kişiye ait olmayan
resmi nitelikteki belge ve kapalı zarflar gönderen veya alan birliğin teyidini almak üzere ko-
ruma altına alınır. Teyit almayı müteakip bu evraka gerekli işlem yapılır.

Diğer yerlerde arama  
MADDE 14 – (1) Ortak kullanıma sunulmuş kapalı ve açık alanlar ile kapalı alanların

eklentilerinde, gemi, uçak ve askerî araçlarda yapılan aramalarda mümkünse o alan sorumlusu
veya eşyanın sorumlusu, maliki ya da zilyedinin bulundurulması sağlanır. Bu personel bulun-
durulamıyor ise hazır bulunmama veya bulunamama gerekçesi tutanakta belirtilmek suretiyle,
arama heyetinde bulunan personel hariç olmak üzere; aramaya tabi tutulan personelin veya eş-
yanın bağlı bulunduğu birimden bir personelin aramada hazır bulundurulması sağlanır.

Askerî mahaldeki sivil araçlarda arama  
MADDE 15 – (1) Araç araması; kişiye en az sıkıntı verecek şekilde, araca zarar ver-

meden, mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarz-
da yapılır.
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(2) Sahibi belli olmayan veya sahibine ulaşılamayan araçların aranmasında, aracın gö-
rünen bir yerine arama yapıldığını belirten bir not bırakılır. Bu notta, arama tutanağının bir
kopyasının temin edilebileceği yer belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Askerî Mahallerde Kontrol

Genel hususlar   
MADDE 16 – (1) Askerî mahallerin girişinde ve içinde kontrol için birden fazla kontrol

noktası tesis edilebilir.
(2) Kontrol işlemi, bu işlem ile görevlendirilen güvenlik personeli vasıtasıyla yerine

getirilir. Bu personel göreve yönelik eğitime tabi tutulur, yetkili veya görevli olduklarına dair
kendilerine tanıtım kartı verilir.   

(3) Askerî mahallerde kontrolle ilgili görevlendirilen personelin yetkileri şunlardır:  
a) Bu Yönetmelik uyarınca bütün kontrol işlemlerini yapmak. 
b) Kontrol işlemlerine riayet etmeyen kişi ve araçların askerî mahale giriş-çıkışına engel

olmak. 
c) Giriş-çıkış yapan kişi ve araçlarda, fiziki güvenlik veya bilgi güvenliğini ihlal ede-

bilecek, askerî mahale sokulması ve askerî mahalden çıkarılması yasak olan malzemenin tespiti
halinde, bu malzemeleri ilgililere teslim etmek üzere tutanak ile muhafaza altına almak.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak kontroller; şüphe hâlinde veya uygun teknik
cihazların bulunmadığı yerlerde, ilgilinin rızası halinde herhangi bir emir veya karar olmasına
bakılmaksızın elle yapılabilir. Elle kontrolü yapacak görevli, kontrol edilecek kişiyle aynı cin-
siyetten olur. Askerî mahal giriş-çıkışında bu konu ile ilgili olarak daimi görevlendirilmiş aynı
cinsiyetten personelin bulunmaması halinde, yapacağı görevin mahiyeti ve sınırları izah edil-
mek kaydıyla birlik veya kurumdan aynı cinsiyetten personel geçici olarak görevlendirilebilir
veya kolluk kuvvetlerinden (polis, jandarma, sahil güvenlik) aynı cinsiyette personel talep edi-
lir. 

Askerî mahallere giriş ve çıkışta kontrolün icrası  
MADDE 17 – (1) Askerî mahallere giriş ve çıkışlarda, asker kişiler de dâhil olmak üze-

re tüm şahıslar duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Duyarlı kapının yokluğu durumunda kont-
rol; uygun teknik cihazlarla, bunların yokluğunda ise elle icra edilir. Kişilerin beraberindeki
eşya ve evrak, teknik cihazlar veya güvenlik sistemlerinden geçirilir. Bu eşya içerisinde fiziki
güvenlik veya bilgi güvenliğini ihlal edebilecek her türlü malzemenin tespiti halinde; izin ve-
rilenler haricindeki kişinin bu malzeme ile askerî mahale girmesine veya askerî mahalden  çık-
masına izin verilmez. Bu malzemeler, ilgilisine teslim edilmek üzere girişte belge, çıkışta ise
tutanak karşılığı kontrol görevlileri tarafından muhafaza altına alınır. 

(2) Duyarlı kapıdan geçmesine engel oluşturacak bir rahatsızlığı veya durumu bulunan
ve bunu geçerli sağlık raporuyla belgeleyenler ile duyarlı kapının ikaz verdiği kişiler; uygun
teknik cihazlarla, bu cihazların yokluğunda ise elle kontrole tabi tutulur.  

(3) Uygun teknik cihazlarla kontrol esnasında, bu cihazların ikazının sürmesi halinde
kişiler ayrıntılı olarak elle kontrole tabi tutulur.   

(4) Askerî mahale giriş veya askerî mahalden çıkış yapan araçların sürücüsünün ve araç
içerisindekilerin kimlik tanımlaması yapılır; araçla giriş-çıkış müsaadesi olanlar haricindekiler
araçtan indirilerek yaya geçişine yönlendirilir. Araçların dışarıdan bakıldığında içerisi görün-
meyen bölümleri ile bagajları kontrol edilir. Araç kontrol sistemi vasıtasıyla aracın ayrıntılı ta-
raması yapılır, araç kontrol sistemi bulunmayan yerlerde ise kontrol uygun cihazlar ile yapılır.  
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(5) Özel kanunlarla muafiyet tanınanlar ve uluslararası sözleşmeler uyarınca yetkileri
tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcilerinin üstleri elle kontrol edilemez. 

(6) Mühimmat ve patlayıcı madde depoları ve tesisleri ile diğer kontrollü bölgelere giriş
veya çıkış yapanların, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla görev, statü ve ko-
numlarına bakılmaksızın tamamı uygun teknik cihazlarla, bu cihazların yokluğunda ise elle
kontrole tabi tutulur.

(7) Sıralı kontrol işlemlerine tabi tutulmak istemeyen kişilerin, durum tutanakla tespit
edilmek kaydıyla askerî mahale girişlerine izin verilmez. Sıralı kontrol işlemine tabi tutulmak-
sızın çıkış yapmak isteyen kişilerin durumları tutanak altına alınarak çıkışına müsaade edilir.
Bunlardan, o askerî mahalde görevli olanlar hakkında düzenlenen tutanak en seri vasıtalarla
amirine iletilir. Yetkili disiplin amirleri tarafından gerekli disiplin veya cezai işlem yapılır.  

Askerî mahallere giriş ve çıkışta koruma altına alınan bulgulara yapılacak işlem
MADDE 18 – (1) Askerî mahallerde kontrol sırasında elde edilen ve suç şüphesi içeren

bilgi ve bulgular hakkında 5271 sayılı Kanun ve ilgili özel kanun hükümleri çerçevesinde işlem
yapılır. 

(2) Konusu disiplinsizlik teşkil eden koruma altına alınan malzemeye yönelik 6413 sa-
yılı Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer özel disiplin
mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılır. 

(3) Askerî mahallerden çıkışta, bilgi veya malzeme kaçırıldığının tespit edilmesi halin-
de; durum derhal tutanağa bağlanmak ve elde edilen bulgu koruma altına alınmak suretiyle as-
kerî mahaldeki ilgili birimine ve yetkili adli makama bildirilir. Yetkili makamın talimatına
kadar kişi bekletilir ve alınacak talimat doğrultusunda hareket edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aramalara ilişkin kayıtlar  
MADDE 19 – (1) Her birimde, bu Yönetmelik uyarınca yapılan aramalara ilişkin karar,

yazılı emir ve diğer bilgiler gerektiğinde ibraz edilmek üzere kayıt altına alınır ve on beş yıl
süre ile arşivlenir. Bu kayıtlar; adlî ve idarî soruşturmalar, ilgilinin taleplerinin karşılanması
ve istatistikî çalışmalar dışında kullanılamazlar ve silinme ve muhtemel bilgi kaybı riskine
karşı gerekli önlemler alınmak ve yedeklenmek suretiyle sayısal ortamda da tutulabilirler.

(2) Arşiv süresi dolan ancak adli sürece konu edilen veya adli süreci başlatan arama
kararı, arama emri ve diğer belgeler adli süreç tamamlanıncaya kadar muhafaza edilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca süresi dolan kayıtlar ile bu kayıtların sayısal ortamda saklanan
yedekleri kalıcı olarak imha edilir. 

Özel hükümler  
MADDE 20 – (1) Uluslararası anlaşmalar, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler

ve Savcılar Kanunu, mülga 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun uy-
gulanmasına devam olunan hükümleri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve
diğer özel kanun hükümleri saklıdır. 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmet-
leri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları hak-
kında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük  
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme  
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

İÇME SUYU TEMİN EDİLEN SULARIN KALİTESİ VE ARITILMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu

Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme suyu temin edilen veya temin edilmesi

planlanan yerüstü suları (drenaj, dere, göl, gölet, baraj, deniz suyu gibi) ve yeraltı suları (kuyu,

kaynak, kaptaj, tünel, galeri gibi) ile ilgili esasları, kalite kriterleri ile suların içme ve kullanma

suyu olarak kullanılabilmesi için belirlenmesi gereken arıtma sınıflarını ve arıtma veriminin

tespiti ile içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesine ilişkin hususları be-

lirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “planlanan

suların” ibaresi “planlanan yerüstü ve yeraltı sularının” olarak, “tespitine” ibaresi “tespitine,

projelendirilmesine ve işletilmesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) İçme ve kullanma suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel

amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi,

saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da

arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve 17/2/2005 tarihli ve

25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetme-

liğin eki Ek-1' deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları,”

“d) Basit fiziksel arıtma: Basit filtrasyon sistemleri kullanılarak fiziksel ayırma yapılan

arıtma işlemini,

e) Dezenfeksiyon: Suda bulunan mikroorganizmaları fiziksel ya da kimyasal araçlar

ile yok eden veya etkisiz hale getiren arıtma işlemini,

f) Fiziksel arıtma: Suyun içeriğindeki partiküllerin fiziksel özelliklerine (partikül bü-

yüklüğü, viskozite, yoğunluk gibi) bağlı olarak yapılan ızgara, çökeltme ve filtrasyon gibi fi-

ziksel ayırma prosesleri ile yapılan arıtma işlemini,

g) İçme suyu arıtma tesisi: Yerüstü ve yeraltı sularının kalitesini içme suyu standartla-

rına getirmek için çeşitli arıtma proseslerinin kullanıldığı tesisi,

ğ) İleri arıtma: Konvansiyonel arıtma prosesleri ile giderilemeyen fiziksel, kimyasal ve

mikrobiyolojik içeriğin giderilmesi için adsorbsiyon, ileri oksidasyon, iyon değiştirme, mem-

bran filtrasyon gibi prosesler ile yapılan arıtma işlemini,

24 Eylül 2021 – Sayı : 31608                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



h) Kimyasal arıtma: Suyun içeriğindeki partiküllerin kimyasal özelliklerine bağlı olarak

koagülasyon, flokülasyon ve dezenfeksiyon gibi kimyasal ilavesi ile yapılan arıtma işlemini,” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(5) Yerleşim yerleri dışında bulunan ve kalite açısından A1 kalite kategorisinde olan

yeraltı sularından su temin edildiği durumda, su kaynağının kirlenmemiş olmasına binaen basit

fiziksel arıtma yapılmadan sadece dezenfeksiyon ile arıtılan suyun yerleşim yerlerine iletimi;

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerini sağlamak kaydıyla yeterlidir.

Bu hükmün uygulanması için yukarıda bahsedilen özelliklere sahip yeraltı sularından su temin

eden İdare, fiziksel arıtmadan muaf tutulmak için yeraltı suyu analiz sonuçları ile birlikte Ba-

kanlığa başvurur ve uygun görüş alınmasına müteakip bu uygulamayı gerçekleştirir. Ancak su-

yu kullanan idarenin teknik değerlendirmesine dayanan beyanına istinaden tektonik özellikleri

gereği deprem riski taşıyan fay hatlarındaki kırılmalar sebebiyle yeraltı suyu kalitesinde deği-

şimlerin olması muhtemel olduğu bölgelerdeki kuyular ve fiziksel şartları itibariyle kirlenme

ihtimali bulunan kuyular, bu fiziksel arıtma muafiyetinden hariç tutulur, fiziksel arıtma ve de-

zenfeksiyonun birlikte yapılması gerekir.

(6) Kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri yapılara sızma olması muhtemel

kırsal ve/veya karstik özelliğe sahip yerleşim yerlerinden su temin edilirken UV dezenfeksi-

yonunun ardından klor ile dezenfeksiyon yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İçme suyu arıtma tesislerinin verimli şekilde işletilmesinin sağlanması maksadıyla

istihdam edilecek teknik personelin eğitilmesine ve sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esas-

lar, Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir. 

“Enerji verimi

MADDE 8/A – (1) İçme suyu arıtma tesislerinde elektrik enerjisi verimli bir şekilde

kullanılır. İçme suyu arıtma tesislerinin proje aşamasında hidrolik olarak iyi planlanması, içme

suyu standartlarını sağlayacak şekilde malzemenin ömrü, fiyatı, işletme maliyeti gibi faktörler

de göz önünde bulundurularak az enerji tüketen arıtma prosesi ve ekipmanların seçilmesi ge-

rekir. İşletmedeki tesislerde kullanılan prosesler enerji ve arıtma verimi açısından takip edilir

ve enerji tüketimlerinin kabul edilebilir aralıkta olup olmadığı belirlenir. Enerji verimi için te-

siste gerekli proses revizyonu ve ekipman değişimi yapılır, tesisi işleten personelin eğitilmesi

sağlanır.

(2) İçme suyu arıtma tesisleri ve bu tesislere entegre olan ve bağımsız olarak faaliyet

göstermesi mümkün olmayan diğer tesislerin elektrik tüketiminde sanayi abone grubunda de-

ğerlendirilebilmesi için tesisin içme suyu arıtma tesisi olduğuna, diğer tesislerin arıtma tesisine

entegre olan ve bağımsız olarak faaliyet göstermesi mümkün olmayan tesis olma şartını sağ-

ladığına ve içme suyu arıtma tesisi ile bütünlük arz edecek şekilde bağlantılı olduğuna dair

belge, içme suyu arıtma tesisini işleten İdarenin başvurusu üzerine Bakanlık tarafından verilir.

İdare, içme suyu arıtma tesisi ve ilgili diğer tesislerin özelliklerine ve konumuna ilişkin bilgileri

başvuru esnasında Bakanlığa sunar.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yeraltı sularından su temininin planlandığı etüt çalışmaları esnasında Ek-1’deki parametrelere

göre yapılan iki adet analizin A1 sınıfında çıkması durumunda, yeni bir analize ihtiyaç duyul-

maz. Söz konusu yeraltı suları işletmeye alındıktan sonraki kalite izlemeleri ilgili mevzuata

uygun olarak yapılmaya devam edilir.”

“(3) Etüt çalışmaları devam eden su temin projelerinde bu Yönetmeliğin yayımlanma-

sından önceki son beş yıl içerisinde yapılmış analizler var ise bu analizler dikkate alınır ve

ilave olarak en az bir defa daha Ek-1’deki parametreler analiz edilir.

(4) İçme suyu temin edilen yeraltı suyu kuyularının işletilmesi esnasında bu Yönetmelik

uyarınca izlemeleri yapılırken, aynı yeraltı suyu kütlesi sınırları içerisinde kalması durumunda

il ve ilçe merkezlerini temsil edecek şekilde her bir ilçede bulunan ve en yüksek miktarda suyun

çekildiği kuyu, numune alma noktası olarak belirlenir ve buna göre içme suyu kalite analizleri

yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Büyükşehir belediyeleri dışında kalan yerlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

içme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan yerüstü su kaynaklarında

Bakanlıkça hazırlanan havza izleme programlarına göre Ek-1’de verilen parametreler doğrul-

tusunda izleme yapar. Arıtma tesisi giriş ve çıkış suyunda ise belediyeler tarafından izleme ya-

pılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Belde, mahalle ve köylerde izleme

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir

Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile büyükşehir belediyelerine bağlı ilçelerin mülki sınırları

içerisinde tüzel kişiliği kaldırılarak köy iken mahalle olan ve belediye iken belde ismiyle tek

mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılan yerler ile büyükşehir dışındaki

il belediyelerinin il ve ilçe merkez sınırları haricindeki belde ve köylerinde, temin edilen suyun

yalnızca aynı yerleşim sınırları içinde kullanılması halinde Ek-1’de yer alan parametrelere göre

yapılacak izleme 2025 yılına kadar yılda bir defa yapılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/7/2019 30823
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Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 229 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) İzinli gönderici yetkisi,”
“(4) İzinli gönderici yetkisi başvurularında, 230 ila 234 üncü madde hükümleri uygu-

lanmaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 238 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir.
“İzinli gönderici yetkisi
MADDE 238/A – (1) Transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit

işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere izinli gönderici yetkisi verilebilir.
(2) Yetki başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelen-

mesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlar Bakanlıkça
düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 512 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Geçici depolama yeri açmak üzere başvuran gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yö-
netim kurulu başkanı ve üyeleri ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek
kişilerin, affa uğramış olsalar dahi, mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamı; devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
kamu güvenine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, zimmet, irtikâp, denetim
görevinin ihmali, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma,
hileli iflas, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma ve iftira, ihaleye fesat karıştırma,
suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, edimin ifasına fesat karıştırma, muhafaza
görevini kötüye kullanma suçlarından; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-
nunu kapsamı suçlardan, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarına ilişkin
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine (1/1/1999 tarihinden
önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde), 21/3/2007
tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa (mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçı-
lıkla Mücadele Kanununa), 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun mülga ek 5 inci
maddesine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Dü-
zenlenmesine Dair Kanunun mülga 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 11/10/2006 tarihli
ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna ve 12/6/1933 tarihli
ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama suçlarından 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklan-
masının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanunda,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna,
19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü-
cadele Kanununa, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna muha-
lefetten haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmaması şarttır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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“(3) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yö-
netim kurulu başkanı ve üyeleri ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek
kişilerin, affa uğramış olsalar dahi, mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamı; devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
kamu güvenine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, zimmet, irtikâp, denetim
görevinin ihmali, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma,
hileli iflas, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma ve iftira, ihaleye fesat karıştırma,
suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, edimin ifasına fesat karıştırma, muhafaza
görevini kötüye kullanma suçlarından; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-
nunu kapsamı suçlardan, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarına ilişkin
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine (1/1/1999 tarihinden
önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde), 21/3/2007
tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa (mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçı-
lıkla Mücadele Kanununa), 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun mülga ek 5 inci
maddesine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Dü-
zenlenmesine Dair Kanunun mülga 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 11/10/2006 tarihli
ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna ve 12/6/1933 tarihli
ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama suçlarından 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklan-
masının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanunda,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna,
19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü-
cadele Kanununa, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna muha-
lefetten haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(12) Şirket hisselerinin devri durumunda, 10 iş günü içerisinde Gümrük Müdürlüğüne
bilgi verilir. Şirket sermayesinin % 10 veya fazlasının devredilmesi durumunda, devralan ki-
şilere ilişkin 518 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Söz konusu üçüncü fıkra hük-
münde yer alan koşulun sağlanamaması durumunda, yürürlükte olan mevzuata uygun şartlar
sağlanıncaya kadar antrepoya eşya girişine izin verilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İzinli gönderici yetkisine ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 19 – (1) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri uyarınca hâlihazırda ta-
nınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmeleri 31/12/2023 tarihine kadar geçer-
liliğini korur. Mevcut yetki sahipleri, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak başvuruları sonuçlan-
dırılıncaya kadar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin izinli göndericiye iliş-
kin hükümlerine tabidir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında izinli gönderici yetkisi tanınan kişiler adına daha önce
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca izinli gönderici yetkisi tanınmış-
sa, önce tanınan yetki geri alınır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci, 2 nci ve 6 ncı maddeleri 1/1/2022 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

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

Tarihi Sayısı
1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 13/2/2016 29623
31- 29/3/2016 29668
32- 7/10/2016 29850
33- 12/1/2017 29946
34- 1/8/2017 30141
35- 22/3/2018 30368
36- 3/1/2019 30644
37- 2/5/2019 30762
38- 24/5/2019 30783
39- 1/4/2020 31086
40- 11/8/2020 31210
41- 30/9/2020 31260
42- 20/10/2020 31280
43- 10/12/2020 31330
44- 13/2/2021 31394
45- 19/6/2021 31516
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA

YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik or-

tamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanununa, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-

kında Kanuna ve diğer mevzuata göre hazırlanan ve tebliği gereken evrakın elektronik ortamda

tebliğ edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi, 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alındı bilgisi: Tebligatın; muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına ve usulen

tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen, muhatap ve Kurum tarafından alınan kayıtları,

b) e-Devlet: www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşılan ve ilgili mevzuatınca belir-

lenen kamu hizmetlerinin son kullanıcıya farklı erişim kanallarından tek noktadan bütünleşik

olarak sunulduğu ortak elektronik platformu,

c) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü

maddesinde belirtilen elektronik imzayı,

ç) Elektronik tebligat: İlgili mevzuata göre muhataplara tebliği gereken evrakın elek-

tronik tebligat sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini,

d) Elektronik tebligat adresi: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet bünyesinde

veya başka kurumlar tarafından kurulmuş elektronik tebligata elverişli ortamı,

e) Elektronik tebligat sistemi: Bilişim sistemleri kanalıyla muhatabın elektronik adre-

sine iletilmek üzere tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesli-

minin sağlandığı sistemi,

f) İşveren: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında 5510 sayılı Kanunun

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran

gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
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g) İşlem zaman bilgisi: Elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alın-

dığı/kaydedildiği zaman bilgisini,

ğ) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

h) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,

ı) Muhatap: Elektronik ortamda tebligat yapılacak olanları,

i) Olay kaydı: Elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve

mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:

a) Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.

b) Bilgi güvenliğinin sağlanması.

c) Kişisel verilerin korunması.

ç) Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.

d) Hizmet kalitesinin sağlanması.

e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM

Tebligatın Elektronik Ortamda Yapılmasına, Elektronik Tebligat Adresinin

Edinilmesine ve Kullanılmasına İlişkin Hükümler

Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar

MADDE 5 – (1) Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara

ilişkin bu Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir.

(2) Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendi-

lerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilir.

Zorunlu olarak veya isteğe bağlı elektronik tebligat yapılacaklar

MADDE 6 – (1) 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hüküm-

lerine istinaden işverenler bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak

ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilmeyen muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik

ortamda tebligat yapılmasını talep edebilirler.

(3) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu

sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.

Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 7 – (1) Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca

belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde

başvuru yapmakla yükümlüdür.
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(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan iş-

verenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Ku-

rumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

(3) Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak

kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca be-

lirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligatın Yapılması ve Elektronik Tebligat Adresinin

Kullanıma Kapatılması

Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi

MADDE 8 – (1) Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşki-

latı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Kurum tarafından

muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.

(2) Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi iz-

leyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanır.

Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları

da silinebilir.

(4) Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere su-

nulur.

(5) Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması

MADDE 9 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil

olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Buna göre;

a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil)

tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.

b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından

tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen

kapatılır.

c) Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından

sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru

yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının muhafazası

MADDE 10 – (1) Kurum tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir

şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde

muhafaza edilir:

a) Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
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b) Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit

eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.

c) Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.

ç) Olay kayıtları otuz yıl.

(2) İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş

olması şartına bağlıdır.

Muhatabın sorumluluğu

MADDE 11 – (1) Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;

a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,

b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

ç) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildir-

mekle,

yükümlüdür.

(2) Birinci fıkrada yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hu-

kuki sonuçlar muhatabın sorumluluğundadır.

Kullanılacak elektronik tebligat sisteminin belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik

altyapıyı kurup işletebilir veya elektronik tebligat yapmaya yetkili Kurumlarla yapılacak pro-

tokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat yaptırtabilir, elektronik ortamda yapılacak

tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda

kullanabilir.

(2) Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka Kurumlar tarafından

kurulmuş olan teknik altyapının kullanılması halinde ilgili kanunlara ve bu Yönetmelikte be-

lirlenen usul ve esaslara uygun olacak şekilde taraflar arasında yapılacak protokol hükümleri

uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller ve tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/2/1959 tarihli ve

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğabilecek tereddütler Kurum tarafından gi-

derilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren yürür-

lüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 8692 

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

 
 8730 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
DOSYA NO : 2018/637 Esas 
KARAR NO : 2019/456 Karar 
DAVACI : K,H. 
SANIK : RUSLAN SAMADOV. Ferhat ve Narınç oğlu. 27/03/1983 

AZERBAYCAN doğumlu. Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 17. CADDE 
NO: 34 SUNGAY AZERBAYCAN adresinde oturur 

SUÇ : Yaralama 
SUÇ TARİHİ : 16/08/2011 
SUÇ YERİ : ANTALYA/KEMER 
KARAR TARİHİ : 19/06/2019 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Ruslan SAMADOV hakkında Yaralama 

suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanığın 
cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve mahkememizce sanık hakkında üzerine atılı 
eylem nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verildiği, sanık bulunamadığından 7201 sayılı 
Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı ilan olunur. 8796 
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Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8728 

—— • —— 
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8729 

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

 
 8750 
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Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8755 

—— • —— 
Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8752 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet kırmızı 

renk 24 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracının, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

Ford Trucks 2533 DC 6x2, Mercedes Actros 26.35L 6x2, BMC TGR 2532 6x2, MAN TGM 

26.320 6x2 şasi araçlardan birinin üzerine monteli olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek 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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil ) yazılacaktır. 

4. Teklifler, 11.10.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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. 8837/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Kırklareli İl Özel İdaresinden: 
1- İhale Konusu İş: 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin     

1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 
kapsamında; Kırklareli İli sınırları içerisinde yer alan ve aşağıda belirtilen 1 adet Jeotermal 
Kaynak alanının Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile 
ihalesi yapılacaktır. 

İLİ İLÇESİ KÖYÜ 
ALANI 

(hektar) 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

ARAMA 

RUHSAT 

SÜRESİ 

Kırklareli Merkez Asılbeyli 3.962,50 
1.186.336,81-

TL 

35.590,10 

TL 
11.10.2021 10:00 3 yıl 

İhale edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları; 

Paftalar; e18a3, e18c1, e18d2 

 
1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

    
Sağa(Y) 521500 525500 520500 516500 

    
Yukarı(X) 4621000 4619250 4611500 4613000 

    
2- İhale Şartname ve Eklerinin: 
a) Alınacağı Yer: Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü 
b) Hangi Şartlarda Alınacağı: 
- İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100 TL bedel karşılığında satın 

almaları zorunludur. 
- İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda 

yazılı adreste görülebilir. 
-Şartname bedeli Kırklareli İl Özel İdaresi Hesabına yatırılacaktır. 
3- İhaleye Katılma Belgeleri: 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası 
b) Gerçek Kişi İstekliler; 
1. Adres taahhütnamesi 
2. Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti 
3. T.C. kimlik numarası beyanı. 
c) Tüzel kişi istekliler; 
1. Şirketin Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olunan Ticaret memurluğunun 

adının beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kurumca onaylı 
örneği), 

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti 

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası beyanı 
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca 
onaylı sureti 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 
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f) Yurtdışında yapılacak başvurularda istenilen belgelerin tümünü T.C. Başkonsolosluklarınca 
veya T.C. Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki %3 geçici teminata ait alındı 
makbuzu veya banka teminat mektubu. 

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu. 
i) Vergi borcu yoktur yazısı. 
4- İsteklilerin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun        

4. maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 
statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer 
alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması 
gerekmektedir. 

5- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 
veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, 
Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

6- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 8798/1-1 

—— • —— 
LOJİSTİK VE GÜMRÜK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve 

Afyonkarahisar Yük Servis Müdürlüklerine Bağlı iş Yerlerinde 90 Kişi ile Lojistik ve Gümrük 
Hizmeti Satın Alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2021/584392 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71599 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı  : 12 Ay Süreyle TCDD Taşımacılık A.Ş. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar Yük Servis Müdürlüklerine 
bağlı iş yerlerinde 90 kişi ile lojistik ve gümrük hizmet alımı işi  

3- İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma 
ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı 
Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA / TÜRKİYE 

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 Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
05/10/2021 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8- Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.   

9- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 
tabi değildir. 

 8898/1-1 
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KURUMUMUZ MÜESSESELERİ ARASI MALZEME NAKLİ İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuz Müesseseleri Arası Malzeme Nakli 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

1-İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

S.No: 
2-İhale konusu işin 

adı 
Birimi: 

Ortalama 

Mesafe   (km)
Miktarı: 

1 Malzeme Nakli TL/(kmxTon) 47,35 2.067 Ton 

İşin Başlama ve bitiş tarihi  : 02.01.2022 tarihinde başlayacak olup 31.12.2022 tarihinde 

sona erecektir. 

3-İhalenin    

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK                    

b) Tarihi ve saati : 26.10.2021 Salı    saat 15:00 

c) Dosya no : 2113838 

d) İhale kayıt no : 2021/564662 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

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 şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) İhale şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  
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i) İhale şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin 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. 

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

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5- Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 

şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

9- İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

10- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11- Teklifler en geç 26.10.2021 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 gecikmelerden idaremiz sorumlu 

değildir. 

12- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan  istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13- 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.  

14- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

15-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 8854/1-1 
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5 KAT KONUT ALANI İNŞAATININ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çanakkale Belediye Başkanlığından: 

Madde 1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Arslanca Mahallesi, H16C14A2B pafta, 

1062 ada, 22 nolu parselinde kayıtlı 1.383,00 m2 miktarındaki arsanın üzerinde mevcut imar 

durumuna uygun olarak “5 Kat Konut Alanı”nın projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak 

“ 5 Kat Konut Alanı” inşaatının yapılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine 

göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

Madde 2- İhale 20/10/2021, Çarşamba günü Saat 14:00’da Çanakkale Belediyesi Meclis 

Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Madde 3-İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 3.733.200,00 TL (Üç milyon yedi yüz otuz üç 

bin, iki yüz Türk Lirası),’dir. 

Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3 ‘ü olan 111.996,00.-TL. (Yüz on bir bin 

dokuz yüz doksan altı Türk Lirası)'dır. İhale dosya bedeli 5.000,00.-TL.(Beş bin Türk Lirası)’dır. 

Madde 4-İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını 20/10/2021 

İhale günü en geç saat 12.00'ye kadar Belediyemize Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak 

teslimat ile birlikte Vakıfbank Ç.Kale Truva Şubesi'ne yatırmaları veya Milli Bankalardan 

birinden bu bedel kadar teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. 

Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 

Madde 5-İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri 

içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler. 

Madde 6-İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde 

aşağıdaki şartlar aranır. 

Madde 7- İHALE TEKLİF ŞARTLARI : 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Arslanca Mahallesi, 1062 Ada, 22 Parselde kayıtlı 

1.383,00 m2 alana sahip arsanın üzerinde, Şartname ekindeki imar durumuna uygun olarak 5 kat 

olmak üzere toplam inşaat alanı 2.074 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat adedi ve m2 inşaat alanı 

en fazla olarak belirtilmiş olup daha az katlı ve daha düşük m2 inşaat alanına göre de teklif 

düzenlenebilir. İstekli aşağıdaki şartları kapsayan teklif verebilecektir. 

a) Mülkiyeti Belediyeye ait parsel üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planına uygun olarak 

ihale ile Hmax =15,50 m yapılanma koşuluna sahip alanda “5 Kat Konut Alanı”, konut 

kullanımların sağlanacağı yapı için teklif verilecektir. 

b) Söz konusu parselde Hmax =15.50 m. yapılanma koşuluna sahip alanda, “5 Kat Konut 

Alanı”, fonksiyonuna sahip olup, bu şartlara uygun yapı yapılacaktır. 

Avan Proje : 

1. Yüklenici tarafından hazırlanan avan proje ihaleye esas teklif dosyasına eklenecektir. 

Binanın yapılanma koşullarındaki imar hatları ve yüksekliğini geçmemek üzere teklif verilecektir. 

Kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı m2’ si bu koşulların altında da olabilir. Bu durumda binanın 

fonksiyonelliği, kullanım özellikleri, estetik görünümü ve çevresine uyumu gibi faktörler dikkate 

alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

2. Taşınmaza ait imar durumu ve ölçülü kroki bilgileri Çanakkale Belediyesince şartname 

eki olarak verilecektir. Şartname ekinde yer alan taşınmaza ait imar durumuna ve ölçülü krokisine 

uygun olarak avan projeleri çizdireceklerdir. Avan proje 1/50 ölçekli olacaktır. Avan proje 

içeriğinde, kat planları, en az dört yönden görünüş ve kesitler (merdivenlerden geçecek şekilde), 

vaziyet planı (otopark düzenlemesi, yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi vb.) binanın çevresi ile üç 

boyutlu olarak görünümü, inşaatta kullanılacak malzemelere ilişkin mahal listesi, metrajlar, 
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açıklama raporları, bağımsız bölüm listesi ile arsa payları m2’si kat numara ve nitelikleri ile ortak 

alanların m2 ve yerlerinin belirtildiği liste (ortak alanların listesi), hangi bölümlerin belediyeye 

verileceğine ilişkin kroki ve açıklama bulunacaktır. Hazırlanan avan proje teklif mektubu ile 

belirlenen tarihte idareye teslim edilecektir. 

3. Öncelikli olarak “konut alanı” fonksiyonuna göre projesi çizilecek ve tefrişi 

yapılacaktır. Yapının tamamına ilişkin Avan Projelerin Belediyenin onayına sunulacaktır. 

Onaylanan kesin avan projelere esas uygulama projeleri 120 (YüzYirmi) iş günü içerisinde 

hazırlanarak, Belediyeden 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine göre ruhsat 

alınacaktır. 

4. İstekli, ihale konusu işler için üretilen projelerin gerektirdiği kadar araç için İmar 

Kanunu ve Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliği hükümlerinin gerektirdiği kadar tesis 

ve/veya parsel içinde otopark alanı ayrılacaktır. 

Jeolojik Etüt Raporu ve Zemin İyileştirme Projesi: 

Yapıya ilişkin projeler yüklenici tarafından yaptırılacak sondajlı zemin etüdü raporu 

sonucunda hazırlanacak geoteknik raporunda belirtilen parametrelere uygun olarak gerekirse 

“Zemin İyileştirme Projesi” yapılacaktır. Zemin iyileştirme çalışmaları için yükleniciye ilave 

bedel ödenmeyecektir. 

Uygulama Projeleri : 

1) Sondajlı zemin etüt raporu yüklenici tarafından hazırlanarak idare onayına sunulur. 

2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi yüklenici tarafından hazırlanarak 

idare onayına sunulur. 

3) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, bütün cepheleri kapsayacak sayıda 

görünüş, sistem kesiti ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar 

ve idarece gerek görülen diğer detaylar, kat tavan planlarını, çatı planlarını, malzeme teknik 

şartnamelerini ve mahal listelerini içerir. 

4) Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren plan, kesit, detay, rapor, 

hesaplar, iskele projesi, malzeme teknik şartnamelerini içerir. 

5) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporları içeren, 

asansör projeleri ve hesapları, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini içerir. 

6) Elektrik projelerinde gerekli olması durumunda UEDAŞ, TELEKOM, vb. gerekli 

kurumlardan gerekli onaylar yaptırılacaktır. 

7) Mekanik projeler : Sıhhi tesisat, havalandırma, soğutma, yangın, ısı yalıtım projeleri ve 

ısı kaybı hesapları, ısıtma tesisatı ve hesapları, doğalgaz projeleri (ısıtma ve mutfak kullanımı) ile 

her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal 

listelerini içerir. 

8) Peyzaj projesi: Parselin tamamının peyzaj düzenlemesi yapılacaktır, bitki listesi 

malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini. 

9) Altyapı Projesi: Çevre drenaj, atık su, yağmur suyu projelerini, malzeme teknik 

şartnamelerini ve mahal listelerini içerir. 

10) Binanın çevresi ile siluet ve üç boyutlu görünüşleri 

11) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır. 

12) Tüm projeler idare ön onayı almak zorundadır. Onaysız proje ile ruhsat başvurusu 

yapılamaz, imalatlara başlanamaz. 
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Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile 
mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak 
yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır. 

l) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 120 (yüzyirmi) gün içinde ruhsat 
alınacaktır. 

m) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi 
yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır. 

n) İhale konusu “5 Kat Konut Alanı”nın inşaatın bitim tarihi yer tesliminden itibaren 
maksimum 15 (Onbeş) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir. 

o) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı 
tarihtir. 

Madde 8-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE BELGELER : 
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Kanuni ikametgahı olması, 
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 
c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi.  
d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri  
e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2021 yılı için tasdikli) 
e.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge 
e.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

e.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (e.2) deki esaslara temin edecekleri belge, 

f) İmza sirküleri verilmesi. 
f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
f.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (f.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. g)İstekliler adına 
vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile 
vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan 
yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

h) Şartnamede yazılı miktarda teminat ve 5.000,00.- TL (Beş bin Türk Lirası) ihale dosya 
bedeli vermesi. 

i) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 
en geç 20/10/2021 Çarşamba günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 
12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez. 

j) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge 
k) Belediyeye borcu olmadığına dair belge 
l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
m) 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale 
bozularak kesin teminatı gelir kaydolur. 

Keyfiyet İlan Olunur. 8782/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Şanlıurfa İli Birecik Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen Birecik Belediyesine ait taşınmaz, ihale 

şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ : Şanlıurfa 

İLÇESİ : Birecik 

MAHALLESİ : Kurtuluş Mahallesi 

CİNSİ : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.108,36 m2 

ADA VE PARSEL : 621 ada 1 parsel 

ARSA VE 143 ADET 

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN 

TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 94.750.000,00 TL 

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :   2.842.500,00 TL 

İHALE GÜNÜ : 19/10/2021 

İHALE SAATİ : 10:00 

MECLİSİ KARARININ 

TARİHİ VE NUMARASI : 20.08.2021-36 

1- Asgari İstenenler: Şanlıurfa Birecik Belediyesince onaylanan mimari projelere göre; 

621 ada, 1 parselde yapılacak toplam 4 bloktan oluşan, 48 adeti 3+1 konut, 48 adeti 2+1 konut, 26 

adeti dükkan ve 21 adeti mesken olmak üzere, toplam 143 adet bağımsız bölümden oluşan 

yapının: A blok: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 bağımsız 

bölüm nolu 3+1 daireler, A Blok 26, 27 ve 29 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, B blok 31 

bağımsız bölüm nolu dükkan, C blok 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 ve 44 bağımsız bölüm 

numaralı meskenler 29 ve 31 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, D blok 27, 28, bağımsız bölüm 

numaralı dükkanlar ve 30,31,32,33,34,35,36,37,38 nolu meskenler Birecik belediyesine 

bırakılacaktır. 

Belediyenin istemiş olduğu yukarıdaki bağımsız bölümlere ilave olarak, ihalede İdare’ye, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü açık arttırma 

sonucu en yüksek parasal tutarı ………………………..-TL.(……………………………-Türk 

Lirası) ödemeyi teklif eden ve ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz yüklenici ile 

sözleşme yapılacaktır. 

2- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Meydan Mahallesi Kani Baba caddesi Enver-

Nebiha Karaata Kültür Merkezindeki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3- İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını 08.00 - 17.00 saatleri 

arasında Merkez Mahallesi, Adnan Menderes bulvarı, Birecik/ŞANLIURFA adresinde bulunan, 

Birecik Belediyesi hizmet binasında İhale Servisinde görebilirler ve Birecik Belediyesinin Halk 
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Bankası Birecik Şubesi nezdindeki TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04 nolu iban hesabına 

1.000,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edebilirler. 

4- İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 2.maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 5.maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında Birecik Belediyesi İhale Servisine imza karşılığı teslim 

etmelidirler. Birecik Belediyesine verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu ve eki 

pay cetvelini koyacakları iç zarf, 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

1. Gerçek kişi olması halinde, 2021 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili 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 2021 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

d.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. 

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 2.842.500,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunu veya teminat tutarının, Birecik 

Belediyesinin Halk Bankası Birecik Şubesi nezdindeki TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04 nolu 

iban hesabına yatırıldığına dair dekontunu, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi, 

h) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri; 

1) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

2) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 
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Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

I) 2021 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını 

gösterir belge, 

j)  2021 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, 

k) İş deneyim Belgesi: Belge tutarı En az 25.070,90 m2 (Yapı inşaat alanı) x %40’ı 

olmalıdır. 

İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde sözleşme kapsamında tek seferde toplam 

yapı inşaat alanının % 40 (kırk)’ından az olmamak üzere ihale konusu benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler istenecektir. 

Benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan B/II ve/veya B/III grubu 

işler, veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az E1 grubu 

müteahhitlik karnesi, veya ilgili Kurum/Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu 

gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

l) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

n) Şartname aldığına dair dekont 

5- Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 

üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya 

ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı 

saate kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla 

yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında 

Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır. 

6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7- İşin süresi 600 (altıyüz) takvim günüdür. 

İlan olunur. 8690/1-1 
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GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TARSUS-ADANA-GAZİANTEP 

OTOYOLUNUN KM: 286+851-289+329 ARASI GAZİANTEP OSB KAVŞAĞI 

YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize 

Sanayi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Km: 286+851-289+329 Arası Gaziantep Osb 

Kavşağı Yapım İşi açık ihale usulü ile birim fiyatlı ihale edilecektir. 

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 

a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 

Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

b) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 

nolu cadde Başpınar/ GAZİANTEP 

c) Telefon numarası : 0 342 337 11 01 – 337 82 80 

d) Faks numarası : 0 342 337 13 71 

e) Elektronik posta adresi : ihale@gaosb.org 

f) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı : Mehmet Selim SANCILI - Mimar 

  Can Mahmut YAPICI - İnşaat Mühendisi 

  Bedir TERLEMEZ – İnşaat Mühendisi 

 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli 

personellerle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 

a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Tarsus-Adana-

Gaziantep Otoyolunun Km: 286+851- 

289+329 Arası Gaziantep Osb Kavşağı 

Yapım İşi 

b) Yatırım proje no’su/kodu : Fİ-003 

c) İşin Süresi : 300 gün dür. 

d) Yapılacağı yer : Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Km: 

286+851-289+329 arası  

  Gaziantep / Şehitkâmil 

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler : - 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 

3.1. 

a) İhale usulü : Açık ihale – Birim fiyat 

b) İhalenin yapılacağı adres : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 

nolu cd. Başpınar/GAZİANTEP 

c) İhale tarihi : 18.10.2021 

d) İhale saati : 11: 00 
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e) Son teklif verme tarihi ve saati : 18.10.2021 - 10.00 

f) İhale komisyonu toplantı yeri : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı 

Salonu 

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 

saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 

yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır. 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 

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

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü 

c) İhale dokümanı satış bedeli(varsa vergi dâhil) : 20.000-TL+ KDV 

  (YirmibinTürkLirası) 

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 

form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

a) İdari Şartname. 

b) Teknik Şartnameler. 

c) Sözleşme Tasarısı. 

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

d) Standart formlar, 

e) Projeler, tarifler ve ekleri. 

5.2. Ayrıca, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği 

zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 

dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 
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5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 

Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 

verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale 

kanunu standart formları kullanılabilir. 

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 

posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt 

edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla bildirim de yapılabilir. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 

yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce 

muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu 

şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde 

bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli 

taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla yapılan 

bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 

kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara 

göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, 

elektronik posta ve faks kullanılamaz. 

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkâr 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. 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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. 

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin teklif bedelinin en az %3 ü oranında 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

d) İsteklinin, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, son 10 yıl içerisinde kamu veya özel sektöre yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt 

ettiği ve sözleşme bedelinin en az %100 lük kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirdiğini gösteren teklif edilen bedelin en az %80 oranında ihale konusu 11.06.2011 

tarihli 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş grupları listesi 

tebliğindeki A/V grubu inşaat yapım işi veya benzer bir iş ile ilgili belge aslı ile bu belgeyi tevsik 

amacı ile belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter 

tasdikli örneklerini sunmak zorundadır, iş deneyim belgesi (yüklenici- iş bitirme) belgesi hariç 

belgeler kabul edilmeyecektir. 

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

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 

2 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

3 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

4 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin idarece verilen miktarı ile bu iş kalemleri için 

teklif edecekleri birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. 

İhalede puanlama ve sınır değer sistemi uygulanacaktır. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu 

yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp 

almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediği zamanda iptal etmekte 

serbesttir. 8710/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE KABLOLU ENH YAPIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG 

elektrik şebekesi ve kablolu ENH 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 : 1. OSB Müdürlüğü/Sivas-Erzincan Çevreyolu 7. Km.   

II. Kısım/Sivas 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Alanına Ait YG-AG 

Elektrik Şebekesi ve Kablolu ENH Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : SİVAS 

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) : 40.046.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   1.201.380 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 : 12/10/2021, 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 Sanatkar 

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 

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının 1.OSB Müdürlüğü/Sivas-

Erzincan Çevreyolu 7.Km. II. Kısım SİVAS 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. 

   8791/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8938/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 

çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan; 
Kayseri ilinde faaliyet gösteren 3861 belge no’lu OPTİMAL Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Bayburt ilinde faaliyet gösteren 3860 belge no’lu TUĞCU 69 Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren 3857 belge no’lu ŞİRAN Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3852 belge no’lu DEMOOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Kilis ilinde faaliyet gösteren 3841 belge no’lu ÇELİKKOL27 Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3837 belge no’lu KÜRESEL GRUP Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3835 belge no’lu HAZAR GLOBAL Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3834 belge no’lu SÖNMEZLER Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3833 belge no’lu KELEŞLER Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3832 belge no’lu ZÜMRA Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Artvin ilinde faaliyet gösteren 3817 belge no’lu ZGN Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Bursa ilinde faaliyet gösteren 3401 belge no’lu GEMLİK ROTA Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Bursa ilinde faaliyet gösteren 3339 belge no’lu BURSA EMSA Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Bursa ilinde faaliyet gösteren 3163 belge no’lu BURSA ERMAK Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 842 belge no’lu YAVUZ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamının 21.09.2021 tarih ve 1783049 sayılı Olur'u ile 
geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 8851/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, vize 

süresi dolduktan sonra 90 gün içerisinde vizesini yenilemeyen; 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1543 dosya no’lu AYRINTI Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamının 21.09.2021 tarih ve 1783065 sayılı Olur'u ile 
geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur.  8851/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1’inci maddenin (ı) bendi ve 12’nci maddesi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı 
olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet gösteren veya tüzel kişiliğini 
sonlandırmış olan; 

Aydın ilinde faaliyet gösteren 876 belge no’lu ÇALIŞ-KAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin 
yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamı’nın 21.09.2021 tarih ve 1783082 sayılı Olur'u ile 
iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8851/3/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, izin 

belgelerinin geçici olarak geri alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü içerisinde eksikliklerini 
tamamlamayarak, denetim izin belgesinin iade edilmesi talebinde bulunmayan; 

İstanbul ilinden, 775 izin belge nolu ALTIGEN Yapı Denetim Ltd. Şti. 
İstanbul ilinden, 2001 izin belge nolu SCG Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin 

belgesi, Bakanlık Makamı’ nın 21.09.2021 tarih ve 1783093 sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8851/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Asmat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1090149, 1008087 ve 

1467901 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asmat Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Ali 
ARGILDOĞAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8839, Oda Sicil 
No: 13784), 

Aydın Nysa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1066372 YİBF 
nolu ve Orta Asya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1356467 ve 
1568006 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Aydın Nysa Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Orta Asya Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanı Yılmaz HOCAOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:2656, Oda Sicil No: 4625) 

İDS Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1053590, 970563 ve 
1724504 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İDS Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Filiz ATABAY 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17705, Oda Sicil No: 35134), 

Gençer Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin (Eski Unvanı: Genç Yüzbaşı Yapı Denetim Ltd.Şti.) 
denetim sorumluluğunda bulunan 1517836, 1579873 ve 1150325 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Gençer 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Eski Unvanı: Genç Yüzbaşı Yapı Denetim Ltd.Şti.) Kanunun 8. 
maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanı Pelin ŞİPAR ÇAYLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:25235, Oda Sicil No: 31750), 

Erva Ekol Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1250464, 
1190995 ve 1627264 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Erva Ekol Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. 
maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Salman 
KARA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20160, Oda Sicil No: 
15955), 

Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1170075, 
1467535 ve 966186 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ülker 
MERCAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10807, Oda Sicil No: 5976), 

İmge Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1235576, 1235406 ve 
1235414 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İmge Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Zeynel BER’in (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12282, Oda Sicil No: 10853), 

İmge Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 676537, 1235576 ve 
1235406 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İmge Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Aysel 
BÜYÜKYILDIRIM (ÖZKAYA)’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7214, 
Oda Sicil No: 7789), 
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Aykent Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 939295 YİBF nolu, 

Sude Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 878728 YİBF nolu ve İkonya 

Selçuklu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1449431 YİBF nolu 

yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği anlaşılan Aykent Yapı Denetim A.Ş., Sude Yapı Denetim Ltd.Şti. ve İkonya 

Selçuklu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine 

sebep olan sorumlu denetim elemanı İbrahim Yılmaz BAHÇECİ (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20917, Oda Sicil No: 15476), 

Der-Hal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1003558 ve 

1003563 YİBF nolu ve İkonya Selçuklu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda 

bulunan 1449431 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Der-Hal Yapı Denetim Ltd.Şti. ve İkonya Selçuklu Yapı 

Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanı Hasan ZÜMRÜTBAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:17847, Oda Sicil No: 8236) 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç 

yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması; 

Bakanlık Makamının 21.09.2021 tarihli ve 1782640 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8840/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

13.01.2018 tarihinde İşleticisi Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. olan, TC-CPF tescil 

işaretli hava aracı, Ankara - Trabzon uçuşu sonrası Trabzon Havalimanı 11 pistine inişi sırasında, 

saat 20:26 UTC’de pistten çıkmış ve hava aracı kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu bir yolcu 

hafif yaralanmıştır. 

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme 

Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

    8819/1/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

06.09.2018 tarihinde, sahibi ve işleticisi Ünver Havayolları Anonim Şirketi olan, TC-

HYU tescil işaretli helikopter, 13:50 UTC’de Bostancı Vapur İskelesi yakınında (40°56'49.7"N 

29°05'39.5"E) koordinatlarında Marmara Denizine düşmüştür. Kaza sonucu hava aracında 

bulunan 2 kişiden, pilot ağır yaralanmış ve yolcu hayatını kaybetmiştir.  

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme 

Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.  

    8819/2/1-1 



24 Eylül 2021 – Sayı : 31608 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 8816/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 8817/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 8818/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm, 

Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi 

üzerinden online olarak yapılacaktır. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 

başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT DALI/ 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Yakınçağ Tarihi Profesör 1 

Doçentlik unvanını, Yakınçağ Tarihi veya 

Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi alanında 

almış olmak, 19. Yüzyıl Türk İdare Tarihi 

üzerine çalışmalar yapmış olmak, 

Yabancı dilde ders verme deneyimine 

sahip olmak. 

İktisat 

Fakültesi 
İktisat İktisat Sosyolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Ulaşım tarihi, ulaşımın insan 

davranışlarına ve şehirlerin gelişmesine 

etkileri konularında çalışma yapmış 

olmak. 

İlan olunur. 

    8797/1-1 

—— • —— 
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

21.09.2021 tarih ve 31605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıda belirtilen kadro 

ilanımız iptal edilmiştir. 

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI PROFESÖR AÇIKLAMA 

FEN 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ 1 

Cumhuriyet Tarihi ve 

Türk Dış Politikası 

alanında çalışmaları 

bulunmak. 

İlgililere duyurulur. 

    8909/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 

“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 

gerçekleştirilecektir. 

Fakülte / Enstitü 
Bölüm /  

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Nitelikler 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi* 

1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler alanında yurt dışında 

doktora yapmış olmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

- Fotoğraf (2 Adet) 

- Adli Sicil Belgesi 

- Hizmet belgesi 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 

- Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var 

ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden 

oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 

elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 

ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 

metnini vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://www.ihu.edu.tr/aydinlatma-metni 

linki üzerinden ulaşılabilmektedir. 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge - İngilizce 

- * Resmî Gazete Tarihi: 18.05.2021 sayısı: 31485 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak, 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen 

kampüs adresimize “Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 

yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 24.09.2021  

Son Başvuru Tarihi : 08.10.2021 

    8874/1-1 
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Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından: 

TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare 

Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Gümrük 

Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup 

Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları 

yapılacaktır. 

1. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI: 

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların; 

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması, 

1.2. En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi 

ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, 

1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 

80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; 

• Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 600 kişi, 

• Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi, 

• İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi, 

içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul 

edilir), 

1.4. Giriş Sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış 

olması, 

1.5. Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve 

yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel 

olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması, 

1.6. Süresi içinde başvurmuş olması, 

gerekmektedir. 

2. SINAV BAŞVURUSU: 

2.1. Giriş Sınavları için başvurular, 04-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara 

uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

2.2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği 

tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 

üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

3. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ: 

3.1. Giriş Sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı 

olarak Ankara’da yapılacaktır. 

3.2. Yapılacak Giriş Sınavının yazılı bölümü; 

• Gümrük Grup Başkanlığı için 06-07 Kasım 2021, 



24 Eylül 2021 – Sayı : 31608 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

• Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 13-14 Kasım 2021, 

• İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Kasım 2021, 

tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara Atatürk 

Lisesi, Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 11 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde 

gerçekleştirilecektir. 

3.3. Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati 

ve sınava ilişkin diğer hususlar Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı 

sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek olup sınava katılmaya hak kazanan adaylara 

başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca adaylar 

sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

3.4. Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adaylar sınava geçerli 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir. 

3.5. Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, 

Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: 

4.1. Her bir Grup Başkanlığı için yapılacak yazılı sınavlar aşağıda belirtilen konularda 

yapılır: 

Maliye ve Ekonomi: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi 

Sisteminin Genel Esasları, Kamu Gelirleri ve Giderleri, Bütçe ve Kamu Borçları, Mikroekonomi, 

Makroekonomi, Para-Banka Teorileri, Uluslararası Ekonomi, 

Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari 

Yargı), Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), 

Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Borçlar Hukuku 

(Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), 

Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Temel Maliyet 

Muhasebesi. 

Yazılı sınavda yukarıdaki konu başlıklarında yer alan hususlarla ilgili sınava girecek 

adayların değerlendirme, yorumlama ve çözüm yolları sunma kabiliyetlerini ölçmeye yönelik 

sorulara da yer verilebilecektir. 

5. DEĞERLENDİRME: 

5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden 

en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması 

gereklidir. 

5.2.  Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak 

kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır. 

Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

5.3.  Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle 

duyurulacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin 

bilgileri içeren tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı 

üzerinden görüntüleyebilecektir. 
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5.4. Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk 

şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, adli sicil kaydına 

ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı ile nüfus cüzdanı sureti ve 

fotoğraf istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. 

5.5. Sözlü sınavda adaylar; 

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan vermek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, sınav kurulu 

tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 

üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 

100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalama notunun en az 70 olması gereklidir. 

5.6. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur. 

5.7. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. 

Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve Kamu 

Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

5.8. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan 

alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil ve söz konusu 

kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. 

5.9. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 

dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA: 

6.1. Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. 

Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınav 

sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

6.2. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre 

içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek 

listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir. 

6.3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav 

duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Ticaret Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir. 

BİLGİ TEMİNİ: 

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve 

telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir. 

T.C. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya / ANKARA 

Tel: 0312 449 2430-2436 

E-posta: sinavbilgirtb@ticaret.gov.tr 

İlan olunur. 8795/1-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
    8873/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Millî Savunma Bakanlığı Askerî Mahallerde Önleme Araması ve Kontrol

Yönetmeliği

–– İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin

Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


