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Adalet Bakanlığından:
ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe
ihtiyaç duyan kişilere sağlanacak hizmetler ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelere sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç
duyan kişilere sunulacak hizmetler ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelere sunulacak
hizmetlere ilişkin temel ilkeleri, yükümlülükleri, merkez ve taşra teşkilatının çalışma usul ve
esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 52, 234 ve 236 ncı maddeleri, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 15, 22, 32, 33, 34, 35 ve 39 uncu maddeleri, 9/1/2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddeleri,
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 53 üncü maddesi, 10/6/2020 tarihli ve
31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adalet komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunu,
b) Adli destek hizmetleri: Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelerin talebiyle ya da
kişilerin başvurusu ile psikolog, pedagog, sosyal çalışmacılar ve ilgili diğer personel aracılığıyla
sunulan hizmetleri,
c) Adli destek görevlisi: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile adli
destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı
olarak çalışanları,
ç) Adli görüşme: Mahkemelerden veya Cumhuriyet başsavcılıklarından adli görüşme
odasına yönlendirilen dosyalardaki kişilerle adli görüşme odalarında yaşlarına ve içinde bulundukları duruma uygun şekilde adli destek görevlisi aracılığıyla yapılan görüşmeyi,
d) Adli görüşmeci: Adli görüşme odasında çalışmak üzere görevlendirilen adli destek
görevlisini,
e) Bakan: Adalet Bakanını,
f) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
g) Bakmakla yükümlü olunan kişi: Suç dolayısıyla ölenin eşini, çocuğunu, anasını, babasını, kardeşini veya ölenle evlatlık bağı bulunanları,
ğ) Başkan: Bakanlık Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanını,
h) Başkanlık: Bakanlık Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,
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ı) Gönüllü: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünde bilgi, beceri ve ilgi alanları
doğrultusunda gönüllülük esasına göre çalışan kişiyi,
i) Kırılgan grup: Adli destek görevlileri tarafından yapılan bireysel değerlendirme sonucunda suçtan daha fazla etkilendiği ve korunması gerektiği tespit edilen mağdurlar ile adli
sisteme dâhil olan çocukları,
j) Mağdur: Suç nedeniyle fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar
gören gerçek kişiyi,
k) Müdür: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürünü,
l) Müdürlük: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünü,
m) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve İşbirliği
Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan destek ve hizmetlerin yerine getirilmesinde eşitlik, insan onuruna saygı, dürüstlük ve mahremiyet ilkeleri esas alınarak aşağıdaki hususlara riayet edilir:
a) Cinsiyet, yaş, engellilik, ırk, toplumsal sınıf, dil, din, siyasi görüş veya diğer sebeplerle ayrımcılık yapılamaz; aşağılayıcı, onur kırıcı söylem ve davranışlarda bulunulamaz.
b) Herkesin özel ve farklı olduğu kabul edilerek, görüşme ve işlemler gerçekleştirilirken
yazılı ya da sözlü iletişimde yalın ve açık bir dil kullanılır.
c) Hizmetin sunumu sırasında elde edilen kişisel verilerin ve düzenlenen raporların gizliliği ilgili mevzuat hükümleri kapsamında korunur. Bu veriler ilgili mevzuatta öngörülen hâller
dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.
ç) Mesleki etiğe ve tarafsızlığa gölge düşürecek tutum, davranış ve ilişkilerden kaçınılır.
d) Kişilerin, örselenmelerine yol açabilecek eylemlerin engellenmesi, ilgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla istemedikleri kişilerle yüz yüze getirilmemeleri, güvenliklerinin sağlanması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için gereken tedbirler alınır.
(2) Mağdurlara yönelik iş ve işlemler yerine getirilirken; mağdura azami saygının gösterilmesinin yanında, mağdurun anlama ve anlaşılma hakkı gözetilir.
(3) Sunulan hizmetler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kişinin örselenmesini engelleyecek şekilde işbirliği ve karşılıklı iletişim içerisinde, gecikmeksizin, koordineli ve etkin
bir şekilde yerine getirilir.
Çocuğun üstün yararı
MADDE 6 – (1) Çocuklara yönelik tüm iş ve işlemler ile hizmet sunumunda çocuğun
üstün yararı ilkesi esas alınır.
(2) Çocuklar hakkındaki iş ve işlemler, çocuğun örselenmesini engelleyecek şekilde
zamanında ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilir. Zorunluluk olmadıkça bu işlemler
tekrar edilmez.
(3) İfade ve beyan işlemlerinde, mağdur çocukların kaygı düzeyini düşürerek kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla adli destek görevlilerinin uzmanlığından
faydalanılır.
(4) Çocuklar adli süreçler hakkında gelişim düzeylerine uygun şekilde bilgilendirilir.
(5) Anlama ve anlaşılma hakkı gözetilerek çocukların alınacak kararlar öncesinde kendilerini ifade etmelerine olanak tanınır.
(6) Çocukların örselenmelerine neden olabilecek eylemlerin önlenmesi amacıyla gerekli
tedbirler alınır.

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

30 Nisan 2021 – Sayı : 31470

Başvuru ve işbirliği
MADDE 7 – (1) Mağdurların, bu Yönetmelikteki hizmet ve yardımlardan faydalanabilmeleri için kolluğa, Cumhuriyet başsavcılığına veya müdürlüğe başvurmaları ve işbirliği
içerisinde hareket etmeleri gerekir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmetlerin sunumunda, başvuru koşulu çocuklar için aranmaz.
İKİNCİ KISIM
Teşkilat
BİRİNCİ BÖLÜM
Merkez Teşkilatı
Başkanlık ve Danışma Kurulu
MADDE 8 – (1) Adli destek ve mağdur hizmetleri, Bakanlık merkez teşkilatında Başkanlık tarafından yürütülür.
(2) Bakanlıkta, adli destek ve mağdur hizmetleri ile bu hizmetlerin koordinasyonuna
ilişkin danışma organı olarak Danışma Kurulu oluşturulur.
Başkanlığın görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kırılgan gruba yönelik hak ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin
faaliyetleri yürütmek.
b) Mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesine
yönelik çalışmalar yürütmek.
c) Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale programları geliştirmek, tekrarlanan
mağduriyetleri önleyici tedbirler almak ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin geliştirilmesine
ve uygulanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek.
ç) Mağdurların adalete erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve uygulamak.
d) Adli süreçte tanıklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin
faaliyetleri yürütmek.
e) Adliyelerde görev alan pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
f) Adli yardımla ilgili mevzuatın Bakanlığa verdiği görevleri ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği halinde yürütmek ve adli yardım hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde işleyişine
yönelik tedbirleri almak.
g) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.
ğ) Mağdurların her alanda desteklenmesini sağlamak amacıyla toplumsal farkındalığı
artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Şube müdürlükleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık aşağıdaki şube müdürlüklerinden oluşur:
a) Adli Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü.
b) Çocuk Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü.
c) Kadın Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü.
ç) Tanık ve Diğer Mağdur Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü.
d) Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü.
e) İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü.
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Adli Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE 11 – (1) Adli Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Adli yardım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve bu hizmetten faydalananların
adalete erişimlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
b) Adli yardım alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen
etkinliklere katılmak, projeler geliştirmek ve adli yardım mevzuatının geliştirilmesine katkıda
bulunmak.
c) Sunulan adli yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için Türkiye Barolar Birliği,
barolar ve diğer ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmak.
ç) Mevzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Çocuk Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE 12 – (1) Çocuk Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Suça sürüklenen, mağdur veya tanık sıfatıyla adli sürece dâhil olan çocuklara yönelik
psiko-sosyal müdahale ve temel yaklaşım programları geliştirmek.
b) Adli sürece dâhil olan çocukların sahip oldukları haklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirilmelerine yönelik çalışmalar yapmak.
c) Çocuk hakları alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen
etkinliklere katılmak ve mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmak.
ç) Çocuk adaleti alanındaki hizmetlerin kalitesinin artırılması ile çocukların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek.
d) Çocuklara yönelik hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde çalışmalar yürütmek.
e) Çocuk hak ve politikalarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan konularda araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yürütmek.
f) Mevzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Kadın Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE 13 – (1) Kadın Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Kadın mağdurlara yönelik psiko-sosyal müdahale programları geliştirmek.
b) Kadın mağdurların sahip oldukları haklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirilmelerine yönelik çalışmalar yapmak.
c) Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak ve
mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmak.
ç) Şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile kadın mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları
yapmak ve projeler geliştirmek.
d) Şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları ve sivil
toplum kuruluşları ile koordineli şekilde çalışmalar yürütmek.
e) Mevzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Tanık ve Diğer Mağdur Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE 14 – (1) Tanık ve Diğer Mağdur Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Tanıkları sahip oldukları haklar ile görev ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalar yürütmek.
b) Diğer şube müdürlüklerinin görev alanı dışında kalan yaşlı ve engelliler ile mülteci
ve geçici koruma altındaki yabancılar gibi kırılgan gruba dâhil mağdurları sahip oldukları haklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalar yürütmek.
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c) Tanıklar ile diğer şube müdürlüklerinin görev alanı dışında kalan mağdurlara yönelik
psiko-sosyal müdahale programları geliştirmek.
ç) Tanıklığın önem ve değerine ilişkin farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar yürütmek.
d) Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak ve
mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmak.
e) Tanıklar ile diğer şube müdürlüklerinin görev alanı dışında kalan mağdurlara hizmet
sunan kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde çalışmalar
yürütmek.
f) İhtiyaç duyulan konularda araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yürütmek, projeler geliştirmek.
g) Mevzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü
MADDE 15 – (1) Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Müdürlükler aracılığıyla sunulan hizmetlerin koordinasyonunu ve yeknesaklığını
sağlamak.
b) Müdürlüklerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, yürütülen çalışmaları takip ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.
c) Adli görüşme odalarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
ç) Adli görüşme odalarının etkin kullanımı ile adli görüşmenin niteliğinin artırılmasına
yönelik faaliyetler yürütmek.
d) Adli görüşme odalarında yapılan görüşmelere ve müdürlüklerde sunulan hizmetlere
ilişkin istatistiki verileri toplamak.
e) Müdürlüklerin ve adli görüşme odalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar
yürütmek.
f) Taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik eğitim ve uygulama faaliyetlerini
ilgili birimler ile işbirliği içerisinde düzenlemek.
g) Mevzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
MADDE 16 – (1) İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan idari işleri planlamak ve yürütmek, gerekli araç, gereç ve malzeme ile hizmet alımlarını
gerçekleştirmek.
b) Başkanlığa ait yazışma, evrak kayıt, dokümantasyon ile arşiv iş ve işlemlerini yürütmek.
c) Başkanlıkta çalışanların göreve başlama, ayrılma ve izin gibi durumlarıyla ilgili olarak gerekli işlemleri yapmak.
ç) Başkanlığa tahsis edilen ödeneklerin takibi ile tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.
d) Her türlü teknik, bakım ve onarım işlerini yaptırmak.
e) Başkanlığın taşınır kayıtlarını tutmak.
f) Mevzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
İKİNCİ BÖLÜM
Danışma Kurulu, Çalışma Usul ve Esasları
Danışma Kurulunun oluşumu
MADDE 17 – (1) Bakanlıkta, adli destek ve mağdur hizmetlerine ilişkin danışma organı
niteliğinde görev yapmak üzere ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında Danışma Kurulu
oluşturulur.
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(2) Danışma Kurulunda aşağıdaki üyeler yer alır:
a) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı.
b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı.
c) İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı.
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı.
d) Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı.
e) Türkiye Barolar Birliği Başkanı veya temsilcisi.
f) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek, üniversitelerin biri hukuk fakültelerinden, biri ise sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden olmak
üzere profesör veya doçent unvanına sahip öncelikle bu Yönetmeliğin içerdiği konularda çalışmaları bulunan iki öğretim üyesi.
g) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı.
(3) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 18 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Adli destek ve mağdur hizmetlerinin sunumuna ilişkin mevzuat ve uygulamaları değerlendirmek, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik tavsiye niteliğinde kararlar almak.
b) Adli destek ve mağdur hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
c) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 19 – (1) Danışma Kurulu her takvim yılında en az bir defa toplanır. Kurul
başkanı, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.
(2) Başkanlıkça, toplantı tarihinden en az 1 ay önce Danışma Kuruluna üye gönderecek
kurumlara toplantının yerini, tarihini ve saatini belirten davet yazısı gönderilir. Davet yazısında
toplantıya katılacak kişiler ile gündeme ilişkin öneri ve görüşlerin bildirilmesi istenir.
(3) Gelen öneri ve görüşler ile müdürlüklerin ve koordinasyon kurullarının yıllık faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanan gündem toplantı tarihinden en az on beş gün önce
üyelere gönderilir.
(4) Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişiler, sivil toplum kuruluşları ile diğer kurum veya kuruluşların temsilcileri davet edilerek görüşleri alınabilir.
(5) Danışma Kurulu toplantısında gündem Başkanlıkça takdim edilir. Toplantıya katılanların çoğunluğunun oyuyla yeni konular gündeme alınabilir.
(6) Toplantı içeriği ile alınan kararlar tutanağa bağlanır ve Danışma Kurulu üyelerince
imzalanır. Kararlar Başkanlıkça ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.
(7) Alınan kararlar toplantıya katılan Bakanlıklarca ilgili kurumlara genelge veya duyuru hâlinde bildirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı
Müdürlük ve hizmetin yürütülmesi
MADDE 20 – (1) Adli destek ve mağdur hizmetleri, bulundukları adliyedeki Cumhuriyet başsavcılığı ile mahkemelere yönelik hizmet sunan müdürlükler tarafından yürütülür.
(2) Adalet komisyonu bulunan yerlerde Bakanlığa bağlı olarak Cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetiminde müdürlük kurulur.
(3) İş durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak adalet komisyonu bulunmayan yerlerde Bakanlık onayı ile müdürlükler veya müdürlüğe bağlı bürolar kurulabilir.
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(4) Müdürlüklerde bir müdür ile yeterli sayıda adli destek görevlisi ve yardımcı personel
bulunur.
(5) Adli destek ve mağdur hizmetlerinin etkin ve bütüncül sunumunu sağlamak amacıyla müdürlük bulunan yerlerde koordinasyon kurulları oluşturulur.
Müdürlüğün görevleri
MADDE 21 – (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) Mağdurları kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirmek ve
yönlendirmek.
b) Adli süreçte, kırılgan gruba yönelik destek hizmetlerini sunmak.
c) Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale programlarını uygulamak, tekrarlanan mağduriyetlerini önleyici tedbirler almak ve psiko-sosyal destek faaliyetlerini yürütmek.
ç) Adli süreçte görev alan adli destek görevlilerinin koordineli ve etkin şekilde çalışmalarını sağlamak.
d) Mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek.
e) Adli süreçte tanıkların desteklenmesine yönelik hizmetleri sunmak.
f) Adli yardım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yaparak ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği halinde hizmetin etkin sunulmasına yönelik faaliyetleri yürütmek.
g) Görev alanıyla ilgili hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.
ğ) Müdürlüğün görev alanına giren konularda toplumsal farkındalığı artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
h) Mevzuatla veya Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Bürolar
MADDE 22 – (1) Müdürlük bünyesinde aşağıdaki bürolar bulunur:
a) Bilgilendirme ve yönlendirme bürosu.
b) Kırılgan grup destek bürosu.
c) Ceza yargılaması destek bürosu.
ç) Hukuk yargılaması destek bürosu.
d) Adli yardım hizmetleri bürosu.
Bilgilendirme ve yönlendirme bürosu
MADDE 23 – (1) Bilgilendirme ve yönlendirme bürosunun görevleri şunlardır:
a) Başvuran ya da yönlendirilen kişileri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirmek.
b) 38 inci madde uyarınca bireysel değerlendirme yapılması gerektiği düşünülen mağdurları rızaları dâhilinde sisteme kaydederek kırılgan grup destek bürosuna yönlendirmek.
c) Mağdurları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendilerine sunulan hizmetlerden
faydalanabilmeleri amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
ç) Müdürlüğe gelen evrakın gereğini yapmak.
d) Koordinasyon kurulunun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek.
e) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Kırılgan grup destek bürosu
MADDE 24 – (1) Kırılgan grup destek bürosunun görevleri şunlardır:
a) Yapılan bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba dâhil olduğu tespit edilen
mağdurlara yönelik adli destek planı hazırlayarak psiko-sosyal destek sağlamak.
b) Adli süreçte etkin desteğe ihtiyaç duyan mağdurlara yönelik hizmetlerde vaka yönetimi uygulamak.
c) Adli görüşme odalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Ceza yargılaması destek bürosu
MADDE 25 – (1) Ceza yargılaması destek bürosunun görevleri şunlardır:
a) Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından 5395 sayılı Kanunun 15 inci
maddesinin ikinci fıkrası, 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 34 üncü, 35 inci ve
39 uncu maddeleri gereğince yapılması istenen işlemleri yapmak.
b) Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından 5271 sayılı Kanunun 236 ncı
maddesi gereğince yapılması istenen işlemleri yapmak.
c) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Hukuk yargılaması destek bürosu
MADDE 26 – (1) Hukuk yargılaması destek bürosunun görevleri şunlardır:
a) Mahkemeler tarafından 4787 sayılı Kanunun 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri gereğince yapılması istenen işlemleri yapmak.
b) Adli destek görevlilerinin görev alanına giren konularda hukuk mahkemelerinin taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
c) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Adli yardım hizmetleri bürosu
MADDE 27 – (1) Adli yardım hizmetleri bürosunun görevleri şunlardır:
a) Adli yardıma ihtiyaç duyanlara, bu hizmete başvurabilmeleri için gerekli olup UYAP
üzerinden temin edilebilen bilgi ve belgelerin toplanmasında yardımcı olmak ve ilgili birimlere
yönlendirmek.
b) Baroların adli yardım büroları ile eşgüdüm hâlinde çalışmak.
c) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koordinasyon Kurulu, Çalışma Usul ve Esasları
Koordinasyon kurulunun oluşumu
MADDE 28 – (1) Müdürlük kurulan yerlerde sunulan adli destek ve mağdur hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla uygulamada karşılaşılan sorunların
çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği
Cumhuriyet başsavcıvekilinin başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla koordinasyon kurulu oluşturulur.
(2) Koordinasyon kurulunda aşağıdaki üyeler yer alır:
a) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü.
b) Aile ve sosyal hizmetler müdürü veya şube müdürü.
c) Baro başkanı veya temsilcisi.
ç) Belediye başkanı.
d) Emniyet müdürü.
e) Gençlik ve spor müdürü.
f) Jandarma komutanı.
g) Millî eğitim müdürü.
ğ) Sağlık müdürü.
h) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürü.
ı) Cumhuriyet başsavcılığınca, mağdur hakları alanında hizmet sunan dernek ve vakıflar
arasından belirlenen bir temsilci.
Koordinasyon kurulunun görevleri
MADDE 29 – (1) Koordinasyon kurulunun görevleri şunlardır:
a) Adli destek ve mağdur hizmetlerinin sunulmasında uygulamada karşılaşılan sorunları
değerlendirmek ve çözüm önerilerinde bulunmak.
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b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini sağlamak, sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla projeler ve uygulamalar geliştirmek.
c) Hakkında vaka yönetimi uygulanan mağdurlara diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil
toplum kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerde etkinliğin ve koordinasyonun sağlanabilmesi
için alınması gereken tedbirleri değerlendirmek.
ç) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Koordinasyon kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 30 – (1) Koordinasyon kurulu her takvim yılında en az iki defa toplanır. Kurul
başkanı, gerekli gördüğü hâllerde kurulu toplantıya çağırabilir.
(2) Müdürlükçe toplantı tarihinden en az yirmi gün önce koordinasyon kuruluna üye
gönderecek kurumlara toplantının yerini, tarihini ve saatini belirten davet yazısı gönderilir. Davet yazısında toplantıya katılacak kişiler ile gündeme ilişkin öneri ve görüşlerin bildirilmesi
istenir.
(3) Kurumların öneri ve görüşleri de dikkate alınarak hazırlanan gündem toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere gönderilir.
(4) Mağdur destek hizmetleri alanında çalışan ve kırılgan gruplara hizmet sunan kurum
ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de kurul toplantılarına davet edilebilir.
(5) Koordinasyon kurulu toplantısında gündem müdürlükçe takdim edilir. Toplantıya
katılanların çoğunluğunun oyuyla yeni konular gündeme alınabilir.
(6) Toplantı içeriği ile alınan kararlar tutanağa bağlanır ve koordinasyon kurulu üyelerince imzalanır. Kararlar ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Müdürlükçe Mağdur Hizmetlerinin Sunumu
BİRİNCİ BÖLÜM
Bilgilendirme ve Yönlendirme Hizmetleri
Bilgilendirme hizmetleri
MADDE 31 – (1) Suç mağdurlarına, talepleri hâlinde müdürlükçe;
a) Mağduru olduğu suçu nereye ve nasıl bildirebileceği,
b) Adli sürecin işleyişi ve mağdurun bu süreçteki yeri,
c) Destek ve yardım almak için hangi kurum veya kuruluşlara başvurabileceği,
hususlarında bilgilendirme hizmeti sunulur.
Bilgilendirme yöntemleri
MADDE 32 – (1) Bilgilendirme ve yönlendirme bürosuna başvuran tüm suç mağdurlarına sözlü veya yazılı bilgilendirme yapılır.
(2) Bilgilendirmede mağdurun yaş, engellilik, anlama ve kendini ifade etme gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak belirlenecek teknikler kullanılır.
(3) Adli süreçte mağdurların sahip oldukları haklar ve ilgili kurumlar tarafından kendilerine sunulan hizmetlere ilişkin bilgilerin yer aldığı broşür, afiş ve kılavuz gibi materyaller de
bilgilendirme amacıyla kullanılabilir.
(4) Mağdurların bilgilendirilmesinde bilişim sistemlerinin yanı sıra yazılı, görsel ve
sosyal medya ile kamu spotu gibi iletişim araçlarından da yararlanılabilir.
Yönlendirme hizmetleri
MADDE 33 – (1) İhbar ve şikâyette bulunmak istemesi hâlinde mağdur, Cumhuriyet
başsavcılığına yönlendirilir.
(2) Müdürlüğe başvuranlar mağduriyet türüne göre kendilerine hizmet verebilecek ilgili
kamu kurum ve kuruluşları konusunda bilgilendirilir ve yönlendirilir.
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(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan hizmetlere yönelik hazırlanan bilgilendirici
materyaller mağdurlara verilir.
(4) Müdürlüğe başvuruda bulunan ve korunma ihtiyacı olan çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezlerine
ya da belediyelere bildirilir ve yönlendirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Yargılamasına Yönelik Destek Hizmetleri
Mağdurun dinlenilmesinde uzman desteği
MADDE 34 – (1) 5271 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince
mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurların
tanık olarak dinlenilmesi sırasında Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından talep edilmesi
hâlinde adli destek görevlisi bulundurulur.
(2) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda alınması
gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen
çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda adli destek görevlisi aracılığıyla alınır.
(3) Adli destek görevlileri tarafından sunulan destek hizmetleri şunlardır:
a) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanına başvurulmadan önce
mağdurla içinde bulunduğu ortam, ilgili kişiler ve ifade sürecine ilişkin görüşme yapmak.
b) Mağdurun adli süreçte kendisini rahat ifade edebilmesi için alınması gereken tedbirleri Cumhuriyet savcısı veya hâkime bildirmek.
c) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından mağdurun ifade veya beyanının alınması
sırasında kaygı düzeyinin düşürülmesi ve kendisini daha rahat ifade edebilmesini sağlamak
amacıyla yanında bulunmak.
ç) Birinci fıkra kapsamında mağdurun ifade veya beyanının özel ortamda alınması gerektiğinin anlaşılması ya da şüpheli veya sanıkla yüz yüze getirilmemesinin uygun olacağına
kanaat getirilmesi hâlinde adli görüşme odasının kullanılmasını önermek.
d) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade veya beyan alınması sırasında sürecin kolaylaştırılmasına yönelik tavsiyede bulunmak ve talep edilen iş ve işlemleri yapmak.
e) İfade veya beyan işlemi sırasında kişinin kendisini rahat şekilde ifade edip edemediği,
fiziksel ve zihinsel gelişiminin yaşı ile uyumlu olup olmadığı ve diğer belirtiler hususunda görüşlerini sunmak.
f) İfade veya beyan işlemi bittiğinde kişinin acil korunma ihtiyacı olduğunun tespit
edilmesi durumunda uygun koruma tedbirlerini talep etmek.
g) İfade veya beyan işlemi sırasında mağdurun kırılgan gruba dâhil olabileceğinin anlaşılması hâlinde bireysel değerlendirme yapılmak üzere mağduru kırılgan grup destek bürosuna yönlendirmek.
Çocuklara yönelik hizmetler
MADDE 35 – (1) 5395 sayılı Kanun uyarınca Cumhuriyet başsavcılığı, mahkeme veya
hâkimin istemi üzerine suça sürüklenen veya korunma ihtiyacı olan çocukların kaygı düzeylerinin düşürülmesi, kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve haklarında gereken tedbirlerin belirlenebilmesi için müdürlükçe adli destek görevlisi görevlendirilir.
(2) Cumhuriyet savcısı çocuğun üstün yararı ilkesi uyarınca tedbir odaklı yaklaşımın
bir neticesi olarak uygun koruyucu ve destekleyici tedbirlerin belirlenebilmesi, çocuğun ifadesinin alınması, sosyal inceleme raporu hazırlanması veya çocuk hakkındaki diğer işlemlerin
yerine getirilebilmesi için müdürlükten adli destek görevlisi görevlendirilmesini isteyebilir.
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(3) Mahkeme veya hâkim, çocuğun ifadesinin alınması, sosyal inceleme raporu hazırlanması veya diğer işlemler sırasında kendisini rahat ifade edebilmesi ve uygun koruyucu ve
destekleyici tedbirlerin belirlenebilmesi için müdürlükten adli destek görevlisi görevlendirilmesini isteyebilir.
(4) Adli destek görevlisi tarafından yukarıdaki işlemlerin yapılması sırasında çocuğun
kırılgan gruba dâhil olabileceğinin anlaşılması hâlinde bireysel değerlendirme yapılmak üzere
çocuk kırılgan grup destek bürosuna yönlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk Yargılamasına Yönelik Destek Hizmetleri
Aile mahkemelerine sunulan hizmetler
MADDE 36 – (1) Aile mahkemesinin görev alanına giren iş ve işlemlerde hâkimin istemi üzerine müdürlükçe adli destek görevlisi görevlendirilmek suretiyle aşağıdaki hizmetler
sunulur:
a) Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin sosyal inceleme yapmak ve rapor hazırlamak.
b) Mahkeme tarafından sosyal inceleme raporunun yanında çocuğun beyanına tekrar
başvurulmak istenilmesi durumunda adli görüşme odasında alınacak beyan sırasında hazır bulunmak.
c) Duruşmada dinlenilmesine karar verildiği hallerde çocuğun üstün yararı ilkesi gözetilerek kendisini rahat ifade etmesini sağlamak amacıyla çocuğu duruşmaya hazırlamak, duruşmada hazır bulunmak ve görüş bildirmek.
ç) Yapılan iş ve işlemler sırasında gerekli görülmesi hâlinde tarafların aile, boşanma
veya ebeveyn danışmanlığına yönlendirilmesi hususunda aile mahkemesine görüş bildirmek.
d) Çocuğun üstün yararını göz önünde bulundurmak suretiyle hazırlanan sosyal inceleme raporunda, çocuk ve ebeveynleri hakkında uygulanabilecek tedbirlere yönelik görüş bildirmek.
e) İhtiyaç duyulması hâlinde taraflar hakkında evlilik birliğinden doğan yükümlülüklere
ve müşterek çocuklarla ilişkilere dair uygun tedbirler önermek.
f) Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak.
Diğer hukuk mahkemelerine sunulan hizmetler
MADDE 37 – (1) Müdürlüğün görev alanına giren konulara ilişkin olarak aile mahkemeleri dışındaki diğer hukuk mahkemelerinin de talepte bulunmaları hâlinde müdürlükçe adli
destek görevlisi görevlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kırılgan Gruplara Yönelik Destek Hizmetleri
Bireysel değerlendirme
MADDE 38 – (1) Suçtan daha fazla etkilenen ve desteğe ihtiyaç duyan mağdurlar ile
çocukların adli süreç içerisinde ikincil örselenmelerden korunması, ihtiyaçlarının ve sunulacak
hizmetlerin belirlenmesi amacıyla bireysel değerlendirme yapılır.
(2) Bireysel değerlendirme, bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti almak üzere müdürlüğe başvuran veya yönlendirilen mağdurlar hakkında yapılır.
(3) Bireysel değerlendirme, müdürlüğün hizmet sunumuna ilişkin idari bir işlemdir.
Bireysel değerlendirmenin kapsamı
MADDE 39 – (1) Adli destek görevlileri tarafından suçun niteliği ve ağırlığı, mağdur
üzerindeki etkisi ile tekrarlanma riski dikkate alınarak;
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a) Adli sürece dâhil olan çocuklar,
b) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların mağdurları,
c) Aile içi şiddet mağdurları,
ç) Terör suçlarının mağdurları,
d) İnsan ticareti suçunun mağdurları,
hakkında bireysel değerlendirme yapılır.
(2) Kadın, yaşlı ve engelli mağdurlar başta olmak üzere, mağdurun kişisel özellikleri,
suçun niteliği ve ağırlığı ile işlendiği koşullar dikkate alınarak suçtan daha fazla etkilendiği ve
korunması gerektiği yapılacak ön değerlendirme ile anlaşılan diğer mağdurlara yönelik olarak
da bireysel değerlendirme yapılabilir.
Bireysel değerlendirmenin esasları
MADDE 40 – (1) Bireysel değerlendirme yapılırken kişilerin ihtiyaçları ile gönüllülük
hali dikkate alınır. Kişilerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki bütünlüklerine saygı gösterilir.
(2) Kişinin ihtiyaçları tespit edilirken özellikle şu hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Bireysel özellikleri, ruhsal durumu, acil ihtiyaçları, yaşı, cinsiyeti ve gelişim düzeyi.
b) Engellilik durumu.
c) Hayatını idame ettirebilmesinde şüpheli ya da sanığa duyduğu ihtiyaç hali.
ç) Özel koruma ihtiyaçları ya da özel hassasiyeti.
d) Suçun meydana getirdiği koşullar.
e) İçinde bulunduğu veya yaşamakta olduğu ortam ve çevrenin koşulları.
(3) Bireysel değerlendirme ilgili kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılır. Mağdurun menfaati gözetilerek kişisel verilerin gizliliğine özen gösterilir.
(4) Ceza yargılaması destek bürosu veya hukuk yargılaması destek bürosu tarafından
yapılan iş ve işlemler sırasında adli destek görevlisinin mesleki tecrübesine ve uzmanlığına
dayanarak yapacağı ön değerlendirme sonrasında kırılgan gruba girebileceğinin anlaşılması
hâlinde mağdur bireysel değerlendirme yapılmak amacıyla rızası dâhilinde kırılgan grup destek
bürosuna yönlendirilir.
(5) Dördüncü fıkra kapsamında yönlendirilen kişiler hakkında önceden sosyal inceleme
raporu hazırlanmış olması ve bu raporun içeriğinin adli destek görevlisi tarafından yeterli bulunması hâlinde bireysel değerlendirme evrak üzerinden yapılabilir.
Bireysel değerlendirme raporu
MADDE 41 – (1) Bireysel değerlendirme raporu, Başkanlıkça oluşturulan bireysel değerlendirme formu kullanılmak suretiyle kişinin ihtiyaçları, risk faktörleri, suçtan etkilenme
düzeyi, suçun tekrarlanma riski ile adli destek görevlisinin mesleki tecrübe ve uzmanlığına dayanarak edindiği izlenim dikkate alınarak hazırlanır.
Adli destek planı
MADDE 42 – (1) Bireysel değerlendirme sürecinden sonra kırılgan gruba girdiği tespit
edilen mağdur hakkında, mağdurun veya yasal temsilcisinin aydınlatılmış rızasıyla suçun fiziksel ve psikolojik sonuçları, mağdurun çevresindeki şartlar, ikincil mağduriyet ve sosyal ortam riski değerlendirilerek adli destek görevlisi aracılığıyla sunulacak hizmetlere ilişkin adli
destek planı hazırlanır.
(2) Adli destek planında müdürlük tarafından sunulacak hizmetler ile adli süreç kapsamında mağdura destek ve koruma sağlanmasına yönelik önerilen tedbirler yer alır.
(3) Adli destek planı, müdürlükçe ifade veya beyan işlemleri sırasında kırılgan gruba
sunulacak hizmetlerin yanı sıra aşağıdaki öneri ve tedbirleri de içerir:
a) Suç mağdurunun ikincil örselenmesinin önlenebilmesi amacıyla yapılacak iş ve işlemlerin mümkün olan en kısa sürede ve az sayıda yapılması.
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b) Mağdurun kendisini daha rahat ifade edebilmesi amacıyla ifade ve beyan işlemleri
sırasında seçtiği bir kişinin kendisine eşlik edebilmesi.
c) Soruşturma veya kovuşturmanın zorunlu kıldığı haller dışında mağdurun şüpheli veya
sanıkla yüz yüze getirilmemesi.
ç) Mağdurun ifadesinin adli görüşme odasında veya bulunmaması hâlinde başkaca bir
özel ortamda alınması.
d) Mağdurun ikincil örselenmesini önlemek ve kendisini daha rahat ifade edebilmesini
sağlamak amacıyla adli görüşmeciler aracılığıyla ifadesinin alınması.
(4) Hazırlanan adli destek planı ilgisine göre Cumhuriyet başsavcılığına ya da mahkemeye bildirilir. Adli destek planında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için adli destek görevlisi tarafından ifade ve beyan işleminin yeri ve zamanı takip edilir.
(5) Adli süreç boyunca bireysel değerlendirmenin dayandığı koşullarda değişiklik olması hâlinde adli destek planı güncellenebilir.
Kırılgan gruplara sunulan hizmetler
MADDE 43 – (1) Bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba girdiği tespit edilen
mağdurlara adli destek görevlisi aracılığıyla sunulan hizmetler şunlardır:
a) Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mağdurun isteği üzerine, ifade veya beyan işlemlerinden önce kaygı düzeyini düşürmek amacıyla mağdura içinde bulunduğu ortamı, ilgili kişileri
ve süreci açıklamak.
b) Mağdurun kendini rahat ifade edebilmesi için alınması gereken tedbirleri Cumhuriyet
savcısı veya hâkime bildirmek ve mağdur dinlenilirken yanında bulunmak.
c) Cumhuriyet savcısı veya hâkimin isteği üzerine sosyal inceleme raporu hazırlamak.
ç) İfade ve beyan işlemlerinin adli görüşme odasında gerçekleştirilmesini Cumhuriyet
savcısı veya hâkime önermek.
d) Tedavi veya rehabilitasyona ihtiyaç duyan mağdurları ilgili birimlere yönlendirmek.
e) Adli süreç boyunca etkin desteğe ihtiyaç duyduğu değerlendirilen mağdurlara yönelik
hizmetlerde vaka yönetimi uygulamak.
(2) Soruşturma veya kovuşturma sürecinin tamamlanmasından sonra destek ihtiyacı
devam eden mağdurlar ilgili kurumlara yönlendirilir.
(3) Adli süreçte korunma ihtiyacı olduğu tespit edilen çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlüğüne ve sosyal hizmet merkezlerine bildirilir.
(4) Gerek görülmesi hâlinde bu maddedeki hizmetlerden suçtan zarar görenler de faydalanabilir.
Vaka yönetimi
MADDE 44 – (1) Kırılgan gruba dâhil olup ikinci fıkra kapsamına giren mağdurlara
yönelik hizmetlerin sistemli bir şekilde ve zamanında sunulabilmesi için gerekli planlama, uygulama, izleme ve koordinasyon işlemlerinin tek bir adli destek görevlisi tarafından etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla vaka yönetimi uygulanabilir.
(2) Adli destek görevlisi tarafından adli sürecin yönetilmesinde etkin destek ihtiyacı
olduğu değerlendirilen;
a) Suçun etkileri sebebiyle psikolojik travma yaşayan,
b) Cinsel saldırıya veya istismara maruz kalan, yaşı veya cinsiyeti nedeniyle suçtan
daha fazla etkilenen,
c) Aile veya diğer sosyal çevre desteğinden yoksun olan,
mağdurlar hakkında vaka yönetimi uygulanabilir.
Vaka yönetiminin ilkeleri
MADDE 45 – (1) Adli destek görevlisi vaka yönetimi uygularken aşağıdaki ilkeleri
gözetir:
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a) Sunulacak hizmetleri ve faaliyetleri tek elden koordine etmek.
b) Vakayı disiplinlerarası ve çok yönlü bakış açısıyla ele almak.
c) Mağdurun ihtiyaç duyduğu hizmetlere en iyi biçimde ulaşmasını sağlamak.
ç) Gerekli mesleki bilgi ve deneyimin yanında sunulacak hizmete ilişkin kaynaklara
ulaşım konusunda etkin yönlendirme yapmak.
d) Mağdurla işbirliği içerisinde, sunulacak hizmetin belirlenmesine ve sunumuna ilişkin
yönetimi gerçekleştirmek.
Vaka yönetiminin uygulanması
MADDE 46 – (1) Bireysel değerlendirme raporu veya mağdurla yapılan görüşme neticesinde vaka yönetimi uygulanmasına karar verilmesi hâlinde takip programı hazırlanır.
(2) Vaka yönetiminde adli destek görevlisinin görevleri şunlardır:
a) Adli destek planı hazırlamak ve etkin bir şekilde uygulanmasını takip etmek.
b) Adli süreçte mağdurun ikincil örselenmesini önlemek amacıyla yapılacak işlere ve
alınacak tedbirlere dair takip programı hazırlamak.
c) Mağdurun örselenmeden adli sürece etkin şekilde katılımı için alınması gereken tedbirleri Cumhuriyet savcısı veya hâkime önermek.
ç) Mağdurun adli süreçte kendisini ifade edebilmesine yönelik kolaylaştırıcı tedbirler
almak.
d) Mağduru, adli yardım hizmetlerinden etkin faydalanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek ve sonucunu takip etmek.
e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alabileceği destek hizmetlerine ulaşabilmesi
için mağduru ilgili kurumlara yönlendirmek ve sonucunu takip etmek.
f) İfade veya beyan işleminden sonra psiko-sosyal destek süreci hakkında bilgi vermek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Adli Görüşme Odaları
Adli görüşme odalarının kurulması
MADDE 47 – (1) Müdürlük bünyesinde; 5271 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması, ifade ve beyanının özel ortamda alınması veya fail ile yüz yüze
gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen kişilerin ifade ve beyanlarının adli görüşmeci
aracılığıyla özel ortamda alınabilmesi amacıyla adli görüşme odaları kurulur.
Adli görüşme odalarının genel standartları
MADDE 48 – (1) Müdürlük bünyesinde özel bir alan olarak oluşturulacak adli görüşme
odaları aşağıdaki bölümlerden oluşur:
a) Görüşme yapılacak kişilerin ve diğer ilgililerin işlem öncesinde bekleyeceği, görüşmeye hazırlanacağı ve gerektiğinde avukatıyla birebir görüşme yapabileceği çok amaçlı “Bekleme Odası”.
b) Görüşme yapılan kişi ile adli görüşmecinin ses ve görüntü kaydı alınarak, görüşmenin birebir ve yüz yüze gerçekleştirildiği “Görüşme Odası”.
c) Adli görüşme sırasında ilgili hâkim veya Cumhuriyet savcısı ile birlikte hazır bulunabilecek diğer kişilerin, adli görüşmeyi takip ettiği, görüşme odasındaki donanımın kontrol
edildiği ve teknik cihazların yer aldığı “Gözlem Odası”.
(2) Adli görüşme odalarında, mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki genel standartların yerine getirilmesi sağlanır:
a) Adli görüşme odasının, kurulduğu binanın kolay ulaşılabilir bir bölümünde, mümkünse girişi ayrı bir kapıdan olacak şekilde ve kısıtlı alan düzenlemelerine uygun olarak yapılandırılması.
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b) Adli görüşme odasının bölümlerinin müdürlük içinde ve yan yana konumlandırılması.
c) Her bir bölümün en az yirmi dört metre kare büyüklüğünde, ses yalıtımlı, aydınlık
ve ferah olması.
ç) Bekleme odasının, farklı kırılgan grupların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanması,
yetişkinler dışında çocuklarla görüşme yapıldığı hallerde çocuğun kendisini rahat hissetmesini
sağlayacak oyuncak, boyama kiti, kâğıt-kalem, çizgi roman gibi materyallerin bulundurulması.
d) Görüşme odasının, adli görüşme amacına uygun olarak mümkün olduğunca sade bir
şekilde tasarlanması, gerektiğinde görüşme yapılan kişinin yaşına uygun bir şekilde kendisini
ifade etmesini kolaylaştıracak oyuncak, yazı tahtası, boyama kalemleri, kâğıt-kalem gibi materyallerin bulundurulması.
e) Gözlem odasının, adli işlem sırasında hazır bulunabilecek kişilerin görüşmeyi rahatça
takip edebileceği şekilde tasarlanması, odada Bakanlık tarafından kurulan aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla kişilerin dinlenilmelerine imkân sağlayan sistem ve UYAP bağlantısı ile görüşmenin sesli, görüntülü ve yazılı kaydı için gerekli teknik donanımın bulunması.
(3) İkinci fıkrada belirtilen genel standartların yanı sıra adli görüşme odalarının kuruluşu, bölümleri ve teknik donanımları gibi hususlara ilişkin Bakanlıkça belirlenen standartlara
uyulur.
Koordinatörün görevleri
MADDE 49 – (1) Adli görüşme odasındaki iş ve işlemleri koordine etmek üzere organizasyon ve iletişim becerisi yüksek bir personel görevlendirilir.
(2) Adli görüşme odası koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Hizmet kalitesi standartlarını gözetmek, adli görüşme odasının düzenli ve etkin şekilde işlemesini sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasını müdüre bildirmek.
b) Mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığı tarafından görüşme yapılması istenilen kişiler için UYAP ekranında gerekli kayıtları oluşturarak güncellemeleri ve takibini yapmak.
c) Görüşmelerin belirli bir düzen içinde gerçekleşmesi için gerekli işlemleri yapmak.
ç) Görüşme öncesinde ilgili hâkim, Cumhuriyet savcısı, müdafi, vekil, adli görüşmeci,
yazı işleri personeli ve teknik personel arasında koordinasyonu sağlamak.
d) Mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan adli görüşme taleplerini
müdüre ve ilgili adli görüşmeciye aktarmak.
e) Acil hallerde adli görüşme odalarının kullanımı ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ve ilgili mercilerin koordinasyonunu sağlamak.
f) Görüşmenin verimli ve güvenli geçmesi için gereken tedbirleri almak, bu konuda gerektiğinde güvenlik güçlerinden yardım istemek ve görüşme sonrasında ilgili dosyanın mahkeme veya Cumhuriyet savcısına gönderilmesini sağlamak.
g) Görüşme yapılan kişi ve yakınlarını, istemeleri hâlinde görüş ve önerilerini iletebilecekleri yöntem ve merciler konusunda bilgilendirmek.
ğ) Mevzuatla ya da müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Adli görüşmecinin görevleri
MADDE 50 – (1) Müdür tarafından adli görüşme odasında görev yapmak üzere adli
destek görevlileri arasından yeterli sayıda adli görüşmeci görevlendirilir.
(2) Adli görüşmeci olarak görevlendirilen adli destek görevlisinin görevleri şunlardır:
a) UYAP üzerinden dosya bilgilerinin kendisine iletilmesi ile birlikte görüşme yapılacak
kişinin dosyasını gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde önceden incelemek.
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b) Görüşme yapılacak kişinin menfaatine ve çocuğun üstün yararına aykırı olmadıkça
ailesi, kanuni temsilcisi, müdafii veya vekili ya da gerektiğinde Cumhuriyet savcısı veya hâkim
ile irtibata geçmek, süreç hakkında bilgi vermek ve gerekli görülen hallerde işlem öncesinde
ön görüşme yapmak.
c) Engellilik, kronik hastalık gibi özel durumları veya tercüman ihtiyacı olan kişiler ve
aileleri için müdürlükçe gerekli imkânların sağlanmasını talep ve takip etmek, gerektiğinde
durumu müdür, ilgili hâkim veya Cumhuriyet savcısının bilgisine sunmak.
ç) Görüşme yapılacak kişinin adli görüşme odasına gelişinden ayrılışına kadar kendisine
eşlik etmek, gerektiğinde güvenlik güçlerinin ve diğer personelin yardımını almak.
d) Görüşme öncesinde görüşme yapılacak kişiyi ve gerekli hallerde ailesini görüşmeye
hazırlamak ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
e) Mahkemeler veya Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli görüşme odasına yönlendirilen kişilerle adli görüşme yapmak.
f) Adli görüşme sırasında hâkim, Cumhuriyet savcısı, müdafi, vekil veya diğer ilgililerce, Bakanlık tarafından kurulan aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla kişilerin dinlenilmelerine imkân sağlayan sistem kullanılarak iletilen soruları görüşme yapılan kişiye uygun
ve anlaşılabilir bir dille aktarmak ve rahat bir şekilde cevap vermesini sağlamak.
g) Görüşme yapılan kişinin, korunma veya desteklenme ihtiyacı içinde bulunduğunun
tespiti hâlinde, durumu ilgili kurum, kuruluş veya adli mercilere bildirmek.
ğ) Yargılama için gerekli olabilecek ve görüşme sırasında dikkat çeken hususları, görüşme yapılan kişinin genel durumunu, beden dilini, sorulan sorulara verdiği farklı tepkileri de
içeren adli görüşme raporunu verilen süre içinde mahkeme veya Cumhuriyet savcısına sunmak.
h) Adli görüşme odasının işleyişine ilişkin mevzuat ve uygulamada yaşanan sorunlar
ile çözüm önerileri ve iyi uygulama örneklerini bu hizmetten faydalanan kişilerin görüşlerini
de dikkate alarak gerektiğinde müdüre bildirmek.
ı) Mevzuatla veya müdür, ilgili hâkim ya da Cumhuriyet savcısı tarafından verilen diğer
görevleri yerine getirmek.
Adli görüşmenin yürütülmesine ilişkin esaslar
MADDE 51 – (1) Adli görüşme odasının, Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından
ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca
bulunduğu değerlendirilen kişiler için kullanılması esastır.
(2) Adli görüşme odaları mağdur ve tanıklar ile adli sürece dâhil olan çocukların yanı
sıra özellikle cinsel suç mağdurları ile kırılgan gruba dâhil diğer suç mağdurlarının ifade ve
beyanlarının alınmasında kullanılır.
(3) Adli görüşme odalarının kullanılmasına, adli destek planında yer alan öneri veya
adli destek görevlisinin, görüşme yapılacak kişinin, vekilinin, müdafiinin talebi üzerine ya da
resen ilgili hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir.
(4) Hukuk mahkemelerinde taraf veya tanık olarak yer alan, birinci fıkra kapsamına
girdiği değerlendirilen kişilere ilişkin işlemler de ilgili hâkimin uygun görmesiyle adli görüşme
odasında gerçekleştirilebilir.
(5) Adli görüşme odalarında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde, 5 inci maddede yer
alan temel ilkelerin yanı sıra görüşme yapılan kişinin;
a) Yaşına ve gelişim durumuna göre hakları ile süreç hakkında bilgilendirilmesi, sürece
etkin katılımının sağlanması, gizlilik ilkesine ve kişilik haklarına aykırı olmadıkça ailesinin
veya kanuni temsilcisinin de sürece dâhil edilmesi,
b) Korunma ve desteklenme ihtiyacının tespiti hâlinde ilgili kurumlara yönlendirilmesi,
hususları da dikkate alınır.
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(6) Cinsel suç mağdurlarının beyanlarının alınması sırasında müdürlüğün iş ve personel
durumu dikkate alınarak mağdurun talep ettiği cinsiyete sahip adli görüşmeci görevlendirilebilir. Ayrıca mağdurun beyanına tekrar başvurulması hâlinde, mümkünse aynı adli görüşmecinin görevlendirilmesi sağlanır.
Çocuklara öncelik verilmesi
MADDE 52 – (1) Çocuğun üstün yararı dikkate alınarak çocukların makul sürede ifade
ve beyanlarını verebilmeleri ve böylece ikincil örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için müdürlük tarafından adli görüşme odasının belirli gün veya saatlerde çocuklar için kullanılmasına
karar verilebilir.
(2) Gerekli hallerde ve odanın uygun olması durumunda çocuklar için ayrılan gün ve
saatlerde adli görüşme odası diğer kişilerin ifade ve beyanlarının alınması için de kullanılabilir.
Soruşturma aşamasındaki işlemler
MADDE 53 – (1) Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının adli görüşme odalarının
kullanılmasına karar vermesi hâlinde yazı işleri personelince UYAP üzerinden randevu alınır.
(2) Talebi alan adli görüşmeci tarafından görüşme yapılacak kişi ifade veya beyan alma
işlemine hazırlanır ve ilgili Cumhuriyet savcısına haber verilir. Soruşturmaya konu olay ve görüşme yapılacak kişiye yöneltilmesi gereken sorular hususunda Cumhuriyet savcısı ile ön görüşme yapılabilir.
(3) Soruşturma aşamasında 5271 sayılı Kanunun 52 nci maddesi uyarınca mağdur çocuğun veya duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin beyanının alınması sırasında görüntü veya ses kaydı
alınır. Zorunluluk arz etmeyen hallerde de görüşme yapılan kişinin tekrar adli sürece dâhil edilmesini engellemek amacıyla rızası dâhilinde sesli ve görüntülü kaydı alınabilir.
Mahkeme aşamasındaki işlemler
MADDE 54 – (1) Görüşme yapılacak kişinin ifade ve beyan alma işleminin adli görüşme odasında yapılmasına tensip aşamasında veya duruşma sırasında karar verilmesi hâlinde
yazı işleri personelince gecikmeksizin UYAP üzerinden randevu alınır.
(2) Çıkarılan davetiyede ifadenin adli görüşme odasında alınacağı belirtilerek görüşme
yapılacak kişinin ifade gün ve saatinde adli görüşme odasında hazır olması istenir. Davetiyelere
adli görüşme odalarındaki süreç hakkında bilgilendirici metin veya broşür konulabilir.
(3) İfade veya beyanın adli görüşme odasında alınacağı durumlarda, adli görüşmeci gerekli işlemleri derhal başlatır ve görüşme yapılacak kişiyi ifade veya beyan alma işlemine hazırlar. Niteliğine göre ifade ve beyan alma işlemini hâkim, bizzat gözlem odasına gelerek yapabileceği gibi Bakanlık tarafından kurulan aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla kişilerin dinlenilmelerine imkân sağlayan sistem aracılığıyla da gerçekleştirebilir.
Dosyanın incelenmesi ve ön görüşme
MADDE 55 – (1) Soruşturma veya kovuşturma aşamasında UYAP üzerinden dosya
bilgilerinin kendisine iletilmesi üzerine adli görüşmeci dosyayı inceler. Görüşme yapılacak kişinin aleyhine olmadıkça kanuni temsilcisiyle ve gerektiğinde müdafii veya vekili ile irtibata
geçerek görüşme yapılacak kişiyle bir ön görüşme gerçekleştirebilir.
Adli görüşme
MADDE 56 – (1) Adli görüşmenin görüşme yapılacak kişinin yaşına, gelişim özelliklerine ve durumuna uygun şekilde yapılması esastır. Adli görüşmenin süresi ve kapsamı görüşme yapılacak kişinin yararı gözetilerek vakanın niteliğine göre belirlenir.
(2) Adli görüşme aşağıdaki esaslara uygun şekilde yapılır:
a) Görüşme sırasında görüşme yapılacak kişi ve adli görüşmeci ile gerekmesi hâlinde
tercüman dışında görüşme odasına kimse alınmaz.
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b) Kendisini daha rahat ifade edebilmesi amacıyla görüşme yapılan kişinin talebi veya
adli görüşmecinin önerisi üzerine ilgili hâkim ya da Cumhuriyet savcısının uygun görmesi hâlinde ifade işlemleri sırasında, seçtiği bir kişi kendisine eşlik edebilir.
c) Adli görüşmeci, görüşme öncesinde görüşme yapılacak kişiye görüşmenin niteliğini,
yapılacak işlemleri, görüşmenin sesli ve görüntülü olarak aktarıldığını, görüşmenin kayda alındığını ve ilgililer tarafından takip edildiğini anlaşılır bir dilde anlatır.
ç) Hâkim, Cumhuriyet savcısı, müdafi ve vekil, Bakanlık tarafından kurulan aynı anda
ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla kişilerin dinlenilmelerine imkân sağlayan sistem aracılığı
ile duruşma salonundan ya da gözlem odasından görüşmeyi takip eder. Sorularını dijital ortamda adli görüşmeciye iletebilir.
d) Görüşme odasında bağlantı sağlanıp kayıt işlemi başladıktan sonra adli görüşmeci
yapılan görüşmenin sesli ve görüntülü olarak aktarıldığını ve kayda alındığını belirterek görüşmeye başlar.
e) Adli görüşmeci, kendisine iletilen soruyu özünü değiştirmeden, maddi hakikatin ortaya çıkarılabilmesini de sağlayacak şekilde ancak görüşme yapılan kişinin ikincil örselenmesine mahal vermeden uygun bir dille aktarır.
f) Adli görüşmenin sesli ve görüntülü olarak kaydı ile kameraların kullanılma işlemi,
ilgili mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığı zabıt kâtibi veya teknik personel tarafından yapılır. Sesli ve görüntülü kayıt dijital ortamda kaydedilir.
g) Alınan beyan ve görüntü kayıtları ilgili Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkeme zabıt
kâtibi tarafından yazılı tutanağa dönüştürülür. Tutanağın bir örneği talepte bulunan şüpheli, sanık, müdafi, mağdur, vekil veya kanuni temsilciye verilir. Daha sonrasında sesli ve görüntülü
kaydın çözümüne ilişkin iş ve işlemler Cumhuriyet başsavcılığı ya da mahkeme tarafından
ilgili mevzuat uyarınca yerine getirilebilir.
ğ) Görüşme sonunda adli görüşmeci tarafından görüşmenin genel çerçevesi, görüşme
sırasında dikkat çeken ve yargılama için önemli olabilecek konuları içeren adli görüşme raporu
düzenlenir ve belirlenen süre içinde dosyaya sunulur.
(3) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sunulabilecek durumlarda, hâkim ya da
Cumhuriyet savcısı tarafından görüşmeyi izlemek üzere adli tıp gibi farklı uzmanlık alanlarından kişiler de görevlendirilebilir.
(4) Üçüncü fıkra uyarınca görevlendirilenler, yapılan görüşmeyi gözlem odasından veya
duruşma salonundan takip ederek, 5271 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin altıncı fıkrasında
öngörülen usule uygun olarak soru yöneltebilirler.
(5) 5271 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca katılanın veya vekilinin, şüphelinin
ya da sanığın yahut müdafii ile kanuni temsilcinin istemi üzerine davet edilen uzman hakkında
da dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.
Adli görüşme sırasında kullanılacak teknikler
MADDE 57 – (1) Adli görüşmeci; görüşme yapılacak kişinin durumu, görüşmenin niteliği, süresi ve diğer hususları göz önünde bulundurarak genel mesleki bilgi ve tecrübesinin
gerektirdiği teknikleri kullanır.
(2) Görüşme esnasında, mağdur ile arasındaki fiziksel mesafe ve temas, adli görüşmeci
tarafından mağdurun kişisel durumu gözetilerek ayarlanır.
(3) Yapılan görüşmede adli görüşmeci tarafından yönlendirici olmayan ve açık uçlu sorular sorulur. Serbest öyküleme, yeniden ifade etme ve yansıtma gibi teknikler kullanılabilir.
Özellikle cinsel istismar mağduru çocuklarla yapılan adli görüşmelerde çocuğun ikincil örselenmesinin önüne geçmek için uygun yöntemlerden faydalanılır.
(4) Görüşmeyi takip eden hâkim, Cumhuriyet savcısı, müdafi, vekil ve diğer ilgililer
de görüşmenin üçüncü fıkra uyarınca ve görüşme yapılan kişinin örselenmesini engelleyecek
şekilde gerçekleşebilmesi için gereken özeni gösterirler.

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

30 Nisan 2021 – Sayı : 31470

ALTINCI BÖLÜM
Müdürlükçe Sunulan Diğer Hizmetler
Sosyal inceleme raporu hazırlanması
MADDE 58 – (1) Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya hâkim tarafından ilgili mevzuat
uyarınca istenmesi hâlinde adli destek görevlisince sosyal inceleme raporu hazırlanır.
(2) Sosyal inceleme raporu hazırlanırken yapılacak iş ve işlemlerde, Bakanlıkça belirlenen standart, esas ve rehber ilkelere uyulur.
(3) Sosyal inceleme raporlarının hazırlanmasında, 23/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirlenen hükümlere riayet edilir.
(4) Aile mahkemesine sosyal inceleme raporu hazırlanırken ayrıca taraflar arasındaki
geçimsizlik nedenleri, sosyo-ekonomik koşullar, çocuğun geçimsizliğe ve taraflara ilişkin görüşleri ile bu görüşlerin çocuğun üstün yararına uygun olup olmadığı gibi hususlara yer verilir.
(5) Hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanması talep edilen kişinin ceza infaz kurumunda bulunması hâlinde rapor bu kurumda çalışan psikolog veya sosyal çalışmacılar tarafından hazırlanır.
Adli yardıma yönelik destek hizmetleri
MADDE 59 – (1) Adli süreçte, adli yardıma ihtiyaç duyan kişiler talepleri hâlinde bu
hususta sözlü olarak veya yazılı materyaller kullanılarak bilgilendirilir. Bu kişilerin mevzuatta
yer alan adli yardım hükümlerinden yararlanmalarını sağlayarak adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla destek hizmetleri sunulur.
(2) Adli yardım sisteminin daha etkin ve hızlı şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla
ihtiyaç duyanlara müdürlük tarafından aşağıdaki hizmetler sunulur:
a) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan adli yardıma ilişkin hükümlerden yararlanmaları için UYAP üzerinden bilgi ve belgelerin toplanmasında yardımcı olmak ve mahkemelere yönlendirmek.
b) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardıma ilişkin
hükümlerden yararlanmaları için UYAP üzerinden bilgi ve belgelerin toplanmasında yardımcı
olmak, mahkemelere veya baronun ilgili bürosuna yönlendirmek.
(3) Adli yardım hizmetlerinin sunumunda müdürlük baroların adli yardım büroları ile
eşgüdüm içerisinde çalışır.
Tanıklara yönelik hizmetler
MADDE 60 – (1) Müdürlüğe başvuran tanıklar yazılı materyal kullanılarak veya sözlü
olarak bilgilendirilir.
(2) Bilgilendirmede tanığın yaş, engellilik durumu ile anlama ve kendini ifade etme
gibi bireysel özellikleri dikkate alınır.
(3) Bilgilendirme yapılması amacıyla tanığın hakları ve yükümlülüklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı broşür, afiş ve kılavuz gibi materyaller kullanılır.
(4) Tanığın ifadesinin alınması sırasında Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından
talep edilmesi hâlinde adli destek görevlisi görevlendirilebileceği gibi ifade işlemi adli görüşme
odası kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Mağdurlara Diğer Kurumlarca Sunulan Hizmetler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kolluk Birimlerince Sunulan Hizmetler
Bilgilendirme hizmetleri
MADDE 61 – (1) Mağdur, kolluk birimlerine başvurusu ile birlikte 31 inci madde doğrultusunda gecikmeksizin bilgilendirilir. Bilgilendirme hizmeti Bakanlık tarafından hazırlanan
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ve bu amaçla kolluk birimlerine gönderilen afiş, broşür ve kılavuz gibi materyaller aracılığıyla
da yapılabilir.
(2) Soruşturması kolluk birimleri aracılığıyla yürütülen suçlarda mağdura, ihbar veya
şikâyetine ilişkin yazılı bir belge verilir.
(3) Kolluk birimlerince ifade veya beyan işlemleri öncesinde 5271 sayılı Kanunun
234 üncü maddesinde yer alan mağdurun haklarına ilişkin olarak bilgilendirme yapılır.
Yönlendirme hizmetleri
MADDE 62 – (1) Mağdurlar kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanabilmeleri amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilir.
(2) Bu kurumlar tarafından sunulan hizmetlere yönelik hazırlanan bilgilendirici materyaller mağdurlara iletilir.
Temasın önlenmesi
MADDE 63 – (1) Kasten öldürme ve bu suça teşebbüs, neticesi sebebiyle ağırlaşmış
yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçlarından mağdur olanların ceza muhakemesinin zorunlu kıldığı durumlar haricinde
kolluk birimlerince yürütülen adli işlemler sırasında suç failiyle temas etmesini veya yüz yüze
gelmesini önleyici tedbirler kolluk birimlerince alınır.
Mağdurun korunması
MADDE 64 – (1) Mağdurun veya ailesinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik bir
saldırı ihtimaline ilişkin emarelerin bulunması hâlinde, ilgililerin başvurusu üzerine suçun tekrarının veya başkaca bir suçun işlenmesinin önlenmesi için kolluk birimlerince ilgili mevzuat
hükümlerine göre gerekli tedbirler alınır.
(2) Tutuklu veya hükümlülerin ceza infaz kurumlarından tahliyesine veya firarına ilişkin
bilgiler ceza infaz kurumu müdürlüğünce 63 üncü maddede belirtilen suçlardan mağdur olanların bulunduğu yer kolluk birimine bildirilir. Kolluk birimince yapılan değerlendirme sonucunda gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler alınır. Mağdur için tehlike oluşturabilecek hallerde
mağdura bilgi verilir.
(3) Bu bilgilendirme mağdurun çocuk olması hâlinde kanuni temsilcisine, kurum bakımında veya koruma altında olan kişiler açısından ilgili kurumdaki yetkili kişilere yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Merciler Tarafından Sunulan Hizmetler
Bilgilendirme ve yönlendirme
MADDE 65 – (1) Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ihbar veya şikâyetine ilişkin mağdura yazılı bir belge verilir.
(2) Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeler tarafından beyanının alınması öncesinde
5271 sayılı Kanunun 234 üncü maddesi uyarınca mağdura, kanuni hakları ilgisine göre Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından anlatılır ve açıklanır.
(3) Soruşturma sürecine ilişkin olarak toplanan deliller, failin tespiti ve yakalanması
gibi aşamalar hakkında mağdura, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde bilgilendirme yapılabilir.
(4) Soruşturma ve kovuşturma mercileri tarafından olayın niteliği ve ihtiyaçları gözetilerek müdürlüğe yönlendirilen mağdurlara müdürlük tarafından aşağıdaki hizmetler sunulur:
a) İşlenen suç nedeniyle psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan, suçun etkileri halen üzerinde görülen, kaygı düzeyi yüksek mağdurlara psiko-sosyal destek sağlanır.
b) Maruz kalınan suç ile durumu ve ihtiyaçları gözetilerek mağdur kendisine hizmet
sunabilecek kurum ve kuruluşlar konusunda bilgilendirilerek ilgili hizmete yönlendirilir.
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Mağdura vekil tayini
MADDE 66 – (1) Mağdur, ceza muhakemesinin her aşamasında vekil tayin etmek suretiyle kendisini temsil ettirebilir.
(2) Vekili bulunmaması hâlinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis
cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteyebilir.
(3) Mağdurun, on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade
edemeyecek derecede malûl olması ve vekilinin bulunmaması hâlinde, istemi aranmaksızın
kendisine bir vekil görevlendirilir.
Mağdurun dinlenilmesi ve temasın önlenmesi
MADDE 67 – (1) Mağdurun dinlenmesinde yemin dışında, tanıklığa ilişkin hükümler
uygulanır.
(2) Adli süreçte ikincil örselenmenin önüne geçilebilmesi için işlenen suç nedeniyle
psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, tanık olarak bir defa dinlenebilir. Ancak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır.
(3) Beyan işlemleri öncesinde 5271 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinde yer alan hakları mağdura hatırlatılır.
(4) Ceza muhakemesinin zorunlu kıldığı durumlar hariç olmak üzere, soruşturma veya
kovuşturma işlemlerinin yapıldığı yerlerde şüpheli veya sanıkla mağdurun temasını önleyici
tedbirler alınır.
Özel durumlar
MADDE 68 – (1) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel
ortamda alınması gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen
çocukların ve mağdurların ifade ve beyanları adli görüşme odalarında alınır.
(2) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan mağdurun
tanık olarak dinlenmesi sırasında müdürlük bünyesindeki adli destek görevlilerinden yararlanılabilir.
(3) Engelli mağdurlar ile meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen mağdurlar
5271 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca bir tercüman aracılığıyla dinlenirler.
Mağdurun ifadesinin kayda alınması
MADDE 69 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 103 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçlardan mağdur olan çocukların dinlenmesi esnasında beyan ve görüntülerinin kayda alınması zorunludur.
(2) 5237 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçlardan
mağdur olan kişilerin beyan ve görüntülerinin kayda alınmasında rızaları aranır.
(3) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin tanıklığı esnasında da kayıt yapılması zorunludur.
(4) Cinsel suç mağdurlarının muayene, ifade ve beyan işlemlerinin tek seferde gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan merkezlerde alınan ses ve görüntü kayıtları ile ifadeler CD,
DVD, taşınabilir bellek gibi dijital depolama aygıtlarına aktarılarak dosyasında saklanır.
(5) İfade ve beyan işlemlerinin adli görüşme odalarında gerçekleştirilmesi hâlinde kayıt
yapılırken ses ve görüntü içerikleri ilgili zabıt kâtibi tarafından Bakanlıkça kurulan aynı anda
ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla kişilerin dinlenilmelerine imkân sağlayan sistem bağlantısının başlatıldığı bilgisayara kaydedilir.
(6) CD, DVD, taşınabilir bellek gibi dijital depolama aygıtlarına aktarılarak dava dosyasında saklanan bu kayıtlar kimseye verilmez ve gizliliğinin korunması için gerekli tedbirler
alınır.
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(7) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında alınan beyan ve görüntü kayıtları, yazılı tutanağa dönüştürülür. Beyan ve görüntü kayıtları taraflara, kanuni temsilcilerine, müdafii veya
vekillerine soruşturma ve kovuşturma makamlarının gözetiminde gizliliği korunmak suretiyle
izletilebilir.
(8) Alınan ses ve görüntü kayıtları, sadece ceza muhakemesinde kullanılabilir.
Eşya veya malların iadesi
MADDE 70 – (1) Mağdur, işlenen suça ilişkin delil niteliği taşıyan ve el konulan veya
muhafaza altına alınan kendisine ait eşya ve malvarlığı değerlerinden, ceza muhakemesi bakımından muhafazasına ihtiyaç kalmayanların iadesini talep edebilir.
(2) Mağdurun el konulan eşya veya malvarlığı değerlerinden suçun sübutuna etkisi olmayan ve delil niteliği taşımayanlar soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek
kalmaması hâlinde derhal iade edilir.
Dava nakli veya adli tıp giderleri
MADDE 71 – (1) Soruşturma veya kovuşturma aşamasında, dava nakli veya adli tıp
işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması hâlinde mağdurun
yapmış olduğu konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümlerine göre karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hizmetler
Meslek edindirme
MADDE 72 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından 63 üncü maddede belirtilen suçlardan mağdur olanların meslek edinmeleri amacıyla kurslar düzenlenebilir.
Mevcut kurslara katılabilmeleri için mağdurlara öncelik tanınır.
(2) Birinci fıkra kapsamında kalan ve meslek edindirme kurslarına katılmak isteyen
mağdurun, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkeme tarafından düzenlenen ve belirtilen suçların mağduru olduğunu gösteren belge ile kursu düzenleyen kurumlara başvurması
gerekir.
İşyerini değiştirme
MADDE 73 – (1) 63 üncü maddede belirtilen suçlardan mağdur olan ve yerleşim yerini
değiştirmek zorunda kalan mağdurların talepleri hâlinde kendilerinin veya birlikte ikamet ettikleri aile bireylerinin, çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarının kadro, pozisyon ve teşkilat
durumu göz önünde bulundurularak görev yerleri değiştirilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirme talepleri derhal karara bağlanır.
(2) Bu madde kapsamında kalan ve özel hukuk hükümlerine tabi çalışan mağdurlardan
yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalanların talepleri hâlinde aynı işverene ait başka işyerlerinde çalışmaları sağlanabilir.
(3) Birinci fıkra kapsamında kalan ve işyerini değiştirmek isteyen mağdurun, ilgisine
göre Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkeme tarafından düzenlenen ve belirtilen suçların mağduru olduğunu gösteren belge ile çalıştığı kuruma başvurması gerekir.
Eğitim yerini değiştirme
MADDE 74 – (1) 63 üncü maddede belirtilen suçlar nedeniyle yerleşim yerini veya
okulunu değiştirmek zorunda kalan mağdurların talepleri hâlinde, kendilerinin ya da bakmakla
yükümlü oldukları kişilerin veya birlikte ikamet eden altsoyunun eğitim gördükleri kurumların
aynı türde eğitim veren okullarına veya yükseköğretim kurumlarına devam etmeleri ilgisine
göre Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumlarınca öncelikli
olarak sağlanır.
(2) Birinci fıkra kapsamında yer alan kişilere, yeni başladıkları eğitim kurumlarında
ihtiyaç duyulması hâlinde rehberlik hizmeti sunulur.
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(3) Birinci fıkra kapsamında kalan ve eğitim yerini değiştirmek isteyen mağdurun, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkeme tarafından düzenlenen ve belirtilen suçların
mağduru olduğunu gösteren belge ile ilgili kurumlara başvurması gerekir.
BEŞİNCİ KISIM
Müdürlüğün Çalışma Usul ve Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Personelin Atanma ve Nakil İşlemleri
Müdürlük personeli
MADDE 75 – (1) Müdürlüklerde bir müdür, yeteri kadar adli destek görevlisi ve yardımcı personel görev yapar.
(2) Başkanlık ve müdürlüklerde görev yapan personelin özlük işlemleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Adli destek görevlisi olarak atanma
MADDE 76 – (1) Müdürlük bünyesinde adli destek görevlisi olarak çalışmak üzere
10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav,
Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı
kadrolarına veya pozisyonlarına atama yapılır.
(2) Atama ve nakil işlemlerine ilişkin Bakanlık bünyesinde oluşturulan kurul ve komisyonlara Başkanlığın katılımı sağlanır.
(3) Adli destek görevlilerinin geçici görevlendirme işlemlerinde Başkanlığın görüşü
alınır.
Diğer personelin görevlendirilmesi
MADDE 77 – (1) Müdürlükte çalışmak üzere adalet komisyonu tarafından yeteri kadar
zabıt kâtibi görevlendirilir.
(2) Hizmet sunumunda sürekliliğin sağlanması, kurumsal hafızanın muhafaza edilmesi
ve hizmette etkinliğin sağlanması bakımından müdürlükte görevlendirilen personelin zorunlu
haller dışında değiştirilmemesi ve müdürlükteki görevlerine ek olarak başka görev verilmemesi
esastır.
(3) Müdürlükte görevlendirilecek zabıt kâtipleri belirlenirken mümkün oldukça organizasyon ve iletişim kabiliyeti yüksek, empati becerisine sahip kişiler tercih edilir.
(4) Müdürlük tarafından yürütülen işlemlerin ivedilikle ve aksamadan yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulması hâlinde hizmetli, şoför ve diğer yardımcı personel de görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
Müdürün görev ve sorumlulukları
MADDE 78 – (1) Müdür, müdürlüğün en üst amiri olup, görevlerinden dolayı sıralı
amirlerine karşı sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:
a) Müdürlükte görev yapan adli destek görevlileri ve yardımcı personelin görev tanımlarına uygun şekilde iş bölümünü yapmak.
b) İşlerin aksatılmadan yürütülmesini, adli destek görevlileri ve yardımcı personelin
işbirliği içerisinde etkili ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.
c) İlgili adli destek görevlilerinin katılımıyla vaka toplantıları düzenlemek.
ç) Hizmet kalitesi standartlarını gözeterek adli görüşme odasının düzenli ve etkin şekilde kullanılmasını sağlamak için gereken tedbirleri almak.
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d) Adli görüşme odasında ve müdürlüğün diğer bürolarında yer alan teknik donanımın
çalışır durumda olmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak.
e) Müdürlük hizmetleriyle ilgili personel, donanım ve diğer ihtiyaçları belirlemek ve
Cumhuriyet başsavcılığına sunmak.
f) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili veri girişlerinin zamanında ve eksiksiz şekilde yapılmasını sağlamak.
g) Adli destek görevlileri ve yardımcı personel üzerinde mevzuatın öngördüğü şekilde
gözetim ve denetim yetkisini kullanmak.
ğ) Müdürlükçe sunulan hizmetler ve adli görüşme odasının işleyişi konusunda hâkim,
Cumhuriyet savcısı ve ilgili diğer personelin bilgilendirilmesini sağlamak.
h) Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında müdürlüğün işleyişi, sunulan hizmetler, geri bildirimler ve istatistiki verileri içeren raporu hazırlayarak Başkanlığa göndermek.
ı) Yapılan çalışmalar ve tespit edilen ihtiyaçlar konusunda Başkanlığı bilgilendirmek.
i) Müdürlüğün yetki alanı içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından
mağdurlara ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere sunulan hizmetlerin daha etkin ve bütüncül
şekilde sunumunu sağlamak için hizmet haritaları çıkarmak.
j) Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek ve müdürlüğü
temsil etmek.
k) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
Adli destek görevlilerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 79 – (1) Müdürlükte görev alan adli destek görevlilerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Görevlendirildiği dosya kapsamında, ilgili kişileri adli sürece ilişkin olarak bilgilendirmek.
b) Müdürlüğe başvuran veya yönlendirilen kişilerle ilgili bireysel değerlendirme yapmak.
c) Bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba dâhil olduğu tespit edilen kişiler
için adli destek planı hazırlamak ve gerek görülmesi hâlinde vaka yönetimi uygulamak.
ç) Bireysel değerlendirme sonucu kişinin tespit edilen ihtiyaçları doğrultusunda gerekli
yazışmaları yapmak ve kişiyi ilgili mercilere yönlendirmek.
d) Korunma veya desteklenme ihtiyacı içinde bulunduğu tespit edilen kişinin durumunu
ilgili kurum, kuruluş veya adli mercilere bildirmek.
e) Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya hâkim tarafından 5395 sayılı Kanun gereğince
yapılması istenen işlemleri yapmak.
f) Adli destek görevlilerinin görev alanına giren konularda hukuk mahkemelerinin taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
g) Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya hâkimin isteği üzerine sosyal inceleme raporu
hazırlamak.
ğ) Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya hâkimin isteği üzerine çocukların veya ihtiyacı
olan diğer kişilerin tanık olarak dinlenmesi öncesinde mesleki görüşme yapmak ve duruşma
esnasında yanında bulunarak tespit ve görüşlerini sunmak.
h) Mevzuatla ya da müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Diğer personelin görev ve sorumlulukları
MADDE 80 – (1) Müdürlükte görev alan zabıt kâtibi ile diğer personelin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bilgilendirme ve yönlendirme bürosuna başvuran kişileri, hakları ve yükümlülükleri
ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirmek.
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b) Bireysel değerlendirme yapılması gerektiği düşünülen mağdurları, talep etmeleri hâlinde sisteme kaydederek kırılgan grup destek bürosuna yönlendirmek.
c) Mağdurları, kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanabilmeleri amacıyla ilgili kurum veya kuruluşa yönlendirmek.
ç) Müdürlüğe gelen evrakın gereğini yapmak.
d) Koordinasyon kurulunun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek.
e) Görevlendirildikleri büronun görev alanına giren iş ve işlemleri yapmak.
f) Mevzuatla ya da müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İş Bölümü, Kayıtlar ve İş Akışı
İş bölümü
MADDE 81 – (1) Müdürlükte çalışan adli destek görevlileri ve diğer personel ile ilgili
iş bölümü müdür tarafından yapılır.
(2) İş bölümü yapılırken adli destek görevlisinin;
a) Mezun olduğu bölüm,
b) Lisansüstü eğitim durumu,
c) Katılmış olduğu kurslar ve sertifika programları,
ç) Daha önce çalışmış olduğu birimler,
d) Mesleki tecrübe ve yetkinliği,
gibi hususlar mümkün olduğunca dikkate alınır.
UYAP’ın kullanılması
MADDE 82 – (1) Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce, müdürlük tarafından bu
Yönetmelik kapsamında sunulan hizmetlerin, istatistiki veri alımına imkân sağlayacak şekilde
kayıt edilerek iş akışının elektronik ortamda sağlanması amacıyla UYAP ekranları oluşturulur.
(2) Müdürlükte her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri ve bunlara ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemlerinde güvenli elektronik
imza da kullanılmak suretiyle UYAP’ın sağladığı imkânlardan yararlanılır. Güvenli elektronik
imza ile oluşturulan belgeler ayrıca fiziki olarak gönderilmez.
(3) UYAP kullanıcıları, iş listesini günlük olarak kontrol etmek, işlemlerin gereğini yerine getirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile gerekli adli istatistiklerin üretilmesine esas bilgileri güvenilirlik, tutarlılık ve güncellik ilkelerine
uygun olarak UYAP ortamına doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.
(4) Diğer kişi, kurum veya kuruluşlara verilmek üzere elektronik ortamdan fiziki örnek
çıkartılması gereken hâllerde, tutanak veya belge, aslının aynı olduğu belirtilerek ad, soyad,
unvan ve sicil numarası yazılmak suretiyle görevli personel tarafından imzalanır ve gerekirse
mühürlenir.
(5) Müdürlüğe elektronik ortam dışında gelen evrak, taranıp elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir. Kurum ve kuruluşlardan elektronik ortam dışında gelen evrak ile fiziken muhafazası gereken diğer belgeler ayrıca mahsus kartonlarında muhafaza edilir.
(6) Teknik nedenlerle fiziki olarak düzenlenen belge veya raporlar, engelin ortadan
kalkmasından sonra derhâl elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza
ile imzalanarak UYAP'a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir.
Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları mahallinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak belge veya karar aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkânsız olan belgeler ise
fiziki ortamda saklanır ve gerektiğinde fiziki olarak gönderilir.
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(7) Kişisel verilerin kaydedilmesinde ve paylaşılmasında bu verilerin yetkisiz kişilerce
elde edilmesini veya hukuka aykırı kullanılmasını önlemek için gerekli olan her türlü tedbir
alınır.
Tevzi
MADDE 83 – (1) Müdürlüğe gelen iş ve işlemler, müdür tarafından elektronik ortamda
UYAP tevzi kriterlerine göre otomatik olarak dağıtılır. İstisnai hallerde ise tevzi işlemi gerekçesi
belirtilmek suretiyle adil bir iş dağılımını sağlamak amacıyla Müdür tarafından yapılabilir.
(2) Tevzi kriterleri Başkanlık tarafından belirlenir ve UYAP’a tanımlanır.
ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Mağdur hizmetlerinin desteklenmesi ve işbirliği
MADDE 84 – (1) Başkanlık; belediyeler ile mağdur hizmetlerinin sunulmasına katkı
sağlamak amacıyla ortak programlar geliştirebileceği gibi belediyeler ilgili mevzuat çerçevesinde müdürlüklere yer ve araç tahsis edebilir.
(2) Adli süreçte sosyo-ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğu anlaşılan mağdurlar, Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve belediyelerin ilgili birimlerine yönlendirilebilir.
(3) Başkanlık, belediyeler bünyesinde mağdurlara hizmet sunan birimlerle işbirliği yapabilir.
(4) Başkanlık ve müdürlükler ile üniversiteler arasında mağdur hizmetlerinin sunulmasına ve mağdur haklarına ilişkin farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak üzere ortak program ve projeler geliştirilmesine yönelik işbirliği sağlanabilir. Üniversitelerin, mağdur hakları
ve adalete erişimin güçlendirilmesi konularında yapacağı bilimsel araştırmalar ilgili mevzuat
hükümleri kapsamında Başkanlıkça desteklenir.
(5) Mağdur haklarına ilişkin farkındalığın artırılması ve mağdurlara sunulan hizmetlerin
etkinliğinin sağlanması amacıyla Başkanlık ile barolar arasında işbirliği yapılabilir.
(6) Diğer kamu kurum ve kuruluşları mağdur hizmetlerinin sunulmasına katkı sağlamak
amacıyla Başkanlık ile ortak programlar geliştirebileceği gibi ilgili mevzuat çerçevesinde yer
tahsis edebilir. Hizmet binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir, her türlü araç, gereç
ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Gönüllüler
MADDE 85 – (1) Mağdurlara yardım ve destek hizmetlerinde bu Yönetmelikte belirtilen ilkeler gözetilerek, üniversitelerin hukuk, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık,
sosyal hizmet gibi ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ve bu bölümlerden mezun olan
gönüllü kişilerden faydalanılabilir.
(2) Çocuk veya mağdur hizmetleri alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında
çalışan ya da bu alanlarda sertifika veya kurs bitirme belgesine sahip olan kişilerden de gönüllü
olarak faydalanılabilir.
(3) Gönüllü olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını bitirmiş olmak.
c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
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(4) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca gönüllü olarak hizmet sunmak isteyen kişilerin
ekinde T.C. kimlik numarası yazılı beyanı ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanının bulunduğu bir dilekçe ile müdürlüğe başvurmaları gerekir. Başvurular, müdürlüğün önerisi dikkate
alınarak adalet komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır.
(5) Gönüllüler tarafından sağlanan yardım ve destek hizmetlerinde soruşturmanın ve
kişisel verilerin gizliliğine, mağdurun mahremiyetine azami düzeyde özen gösterilir.
(6) Başkanlık tarafından, müdürlüğün genel işleyişi ve kuralları, hizmet sunum ilkeleri,
gönüllülerin yetki ve sorumlulukları ile bunlara uymamanın sonuçlarını içeren form oluşturulur.
Formun gönüllü tarafından imzalanıp müdürlükçe onaylanmasından sonra gönüllüye hizmet
sunumuna başlama tarihi bildirilir.
(7) Bakanlık tarafından gönüllülerin, sunacakları hizmetlere ilişkin eğitim almaları sağlanabilir.
(8) Gönüllülerin eğitim durumları, aldıkları sertifika ve kurs bitirme belgeleri ile bireysel ve sosyal becerileri de dikkate alınmak suretiyle sunacakları hizmetler müdür tarafından
belirlenir.
(9) Gönüllüler, çalıştıkları müdürlüğün genel işleyişi ile çalışma usul ve esaslarına doğrudan veya dolaylı müdahalede bulunamaz.
(10) Belirlenen kurallara ve çalışma programına uymayan gönüllülere yazılı uyarı yapılır. Uyarıya rağmen kurallara ve çalışma programına uygun davranmayan gönüllülerin müdürlük bünyesinde hizmet sunumuna, müdürün teklifi üzerine adalet komisyonu tarafından son
verilebilir.
Staj ve klinik uygulamaları
MADDE 86 – (1) Bakanlıkça, üniversitelerin hukuk fakülteleri, fakültelerin sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri ve mağdurlara ya da adli desteğe
ihtiyaç duyan kişilere yönelik çalışmalar yapan ilgili diğer bölümleri ile mağdurlara sunulan
hizmetlerde mesleki deneyim ve tecrübe artırımını sağlamak amacıyla işbirliği yapılabilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bölümlerde eğitim gören öğrenci ve stajyerler, uygulamayı
yerinde görerek mesleki deneyim ve tecrübelerini artırmak üzere müdürlüklerde staj yapabilir
ve klinik uygulamalarda yer alabilir. Stajyerler, müdürlük bünyesinde bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin yerine getirilmesinde, müdürün ve adli destek görevlilerinin gözetim ve denetimi altında uygulama yapabilir. Görüşme yapılacak kişinin aydınlatılmış rızası dâhilinde görüşmelere katılabilir.
(3) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde öğrenim gören ve müdürlüklerde
staj yapmak isteyen öğrencilerin ekinde ilgili üniversiteden alınmış ve müdürlükte staj yapılmasını talep eden yazı, meslek ve iş kazaları sigortası, öğrenci belgesi, T.C. kimlik numarası
beyanı ve adli sicil beyanına ilişkin belgeler ile diğer ilgili belgelerin bulunduğu bir dilekçe ile
müdürlüğe başvurmaları gerekir. Başvurular, müdürlüğün önerisi dikkate alınarak adalet komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır.
(4) Müdürlükte staj yapmak üzere başvuran öğrencilerin başvuruları hakkında alınan
kararlar adalet komisyonu tarafından bilgi için Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığına ve Başkanlığa iletilir.
Kurumlararası koordinasyon
MADDE 87 – (1) Müdürlüğün hizmet sunumunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışılması esastır. Farklı kurumlar arasındaki koordinasyon müdürlük tarafından
sağlanır.
(2) Sunulan hizmetin sürekliliği ve takibi açısından ilgili kurum ve kuruluşlarda görev
yapan irtibat kişileri belirlenir. İlgili kurumlar tarafından mağdurlara sunulan hizmetlerin belirlenen irtibat kişileri üzerinden koordine edilmesi sağlanır.
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(3) İlgili kurumlar tarafından müdürlüğün görev alanına giren konulara ilişkin düzenlenen koordinasyon toplantılarına müdürlükçe katılım sağlanır.
Eğitim
MADDE 88 – (1) Adli sürece dâhil olan mağdurlar ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilerin sahip oldukları haklar, bu kişilere sunulan hizmetler ve yaklaşım teknikleri konusunda
hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adaylara yönelik olarak Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ile Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan görevlilere yönelik olarak ise ilgili birimlerle işbirliği hâlinde eğitimler düzenlenir. Eğitimlerde disiplinlerarası çalışmaya yönelik
yöntemler kullanılmasına özen gösterilir.
(2) Çalıştıkları bürolardaki görevleri göz önüne alınarak adli destek görevlilerine yönelik uygulamayı destekleyici nitelikte eğitimler düzenlenir.
(3) Başkanlıkça üniversitelerin ilgili birimleri ile mağdur hakları alanına ilişkin sertifika
ve yüksek lisans gibi eğitim programları geliştirmek üzere işbirliği yapılabilir.
(4) Öğrencilerin bilgi ve donanımlarını artırmak amacıyla müdürlüğün çalışma konularına ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmak üzere Başkanlık veya müdürlükte görev yapan personele, Başkanlığın görüşüyle Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce izin verilebilir.
(5) Eğitim faaliyetlerinde Başkanlıkça oluşturulmuş olan materyallerden de faydalanılır.
Bu materyaller hazırlanırken personelin ihtiyaç ve görüşleri de dikkate alınır.
Denetim
MADDE 89 – (1) Müdürlük tarafından yapılan iş ve işlemler Cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetiminde yerine getirilir.
(2) Denetim;
a) Kayıtların düzenli tutulması,
b) Adli destek görevlilerinin görevlendirmelerinin usulüne uygun yapılması,
c) Evrak havalesinin süresinde yapılması,
ç) Fiziki ortamda teslimi gereken evrakla ilgili işlemlerin usulüne uygun yapılması,
d) Kararların ilgililere tebliğinin sağlanması,
e) Mevzuatla ya da müdür tarafından verilen diğer görevlerin usulüne uygun yapılması,
hususlarını kapsar.
(3) Müdürlük tarafından yapılan iş ve işlemler adalet müfettişlerinin denetimine tabidir.
Hizmetin izlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 90 – (1) Müdürlüklerde, hizmet sunulan kişilerin veya ailelerinin geri bildirimlerini almak amacıyla istek-şikâyet kutuları ile yeterli sayıda geri bildirim formu bulundurulur.
(2) Hizmet sunulan kişilere veya ailelerine geri bildirim formlarıyla ilgili bilgi verilir
ve bu formları doldurmaları teşvik edilir. Geri bildirimin sözlü yapılması, ilgililerin okumayazma bilmemesi ya da başkaca bir engelin bulunması hâlinde, çalışan bu durumu belirterek
formu kendisi de doldurabilir.
(3) Müdürlük, çalışan personelin görüşlerini ve geri bildirim formlarındaki değerlendirmeleri de dikkate alarak hizmetin sunumunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile iyi
uygulama örneklerini toplar ve Başkanlığa gönderir.
(4) Müdürlükçe sunulan hizmetler değerlendirilirken hizmetten yararlanan kişiler ile
personelin görüşlerini açıkça paylaşabileceği katılımcı bir yaklaşım sergilenmesi esastır.
(5) Başkanlıkça müdürlükte sunulan hizmetlerin belirlenen standartlara uygun şekilde
yerine getirilmesinin kontrolü ve sorunların yerinde tespit edilmesi amacıyla uygun aralıklarla
alan ziyaretleri düzenlenebilir.
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(6) Başkanlıkça her yıl müdürlükte sunulan hizmetlere ilişkin olarak alınan geri bildirimlerin değerlendirilmesi, uygulamada yaşanan sorunların ve ihtiyaçların tespiti ile çözüm
önerilerinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla müdürler ve diğer
ilgili kişilerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlenir.
(7) Sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması için, mevzuat değişiklikleri de dâhil olmak üzere yapılması gereken çalışmalara ilişkin öneriler her yıl Başkanlık tarafından Bakanlığa
arz edilir.
İstatistik ve raporlama
MADDE 91 – (1) Müdürlükler tarafından, sunulan hizmetlere ilişkin istatistikler özenle
tutulur. Bu hizmetlerden faydalanan kişilerin yanı sıra hâkim, Cumhuriyet savcısı ve avukatlar
ile diğer kişi ve kurumlardan alınan geri bildirimler toplanır.
(2) Mağdurlar ile adli desteğe ihtiyaç duyanlara yönelik hizmetlerin daha etkin ve bütüncül sunulabilmesi amacıyla Başkanlıkça yapılan istatistiki veri talepleri bu alanda hizmet
sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.
(3) İstatistiki veriler ve toplanan geri bildirimler raporlaştırılarak her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde Başkanlığa sunulur.
(4) Her yıl Başkanlıkça, müdürlüklerin hazırladıkları istatistiki veriler ve çalışma raporları dikkate alınarak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Raporu hazırlanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurulan müdürlükler, adli destek görevlisi atanmasıyla birlikte faaliyete geçer.
(2) Müdürlüklere müdür atanıncaya kadar müdüre ait iş ve işlemleri yapmak üzere idarecilik vasfı, mesleki bilgi ve kıdem gibi özellikler dikkate alınarak bir adli destek görevlisi
tedviren ya da gerekli koşulları taşıması hâlinde vekâleten atanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 92 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 93 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Adalet Bakanlığından:

—— • ——

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU
KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/11/2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz
Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmeliğin
7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “imza sirküleri” ve “tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri” ibareleri “ticaret sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/11/2018

30582
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Adalet Bakanlığından:
İŞYURTLARI ORTAK ÜRETİM VE İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ USUL
VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/6/2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyurtları
Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin” ibaresi
“ticaret sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/6/2018

30451

—— • ——
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS,
MİMAR, TEKNİKER, SÜRVEYAN, HAREKET MEMURLARI
HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/11/2018 tarihli ve 30610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli
Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinin adında yer alan “sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “Trafik Kontrolörü,”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “trafik kontrolörü,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “trafik kontrolörü,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/11/2018

30610

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

30 Nisan 2021 – Sayı : 31470

GENELGE
Cumhurbaşkanlığından:
Konu: İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023)
GENELGE
2021/9

29 Nisan 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 19)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/10/2001 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı, 6/A ve 26/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Elektronik kanal: Müşterilerin uzaktan kimlik tespiti sürecini gerçekleştirebilecekleri
mobil uygulama, web tabanlı uygulama, internet şubesi, telefon hizmeti gibi elektronik hizmet
yöntemini,
b) Finansal kuruluş: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (h) ve
(m) bentlerinde sayılan yükümlüler ile bankacılık faaliyetleriyle sınırlı olarak Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketini,
c) Finansal olmayan belirli iş ve meslekler: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (k), (n), (s), (ş), (t) ve (u) bentlerinde sayılan yükümlüleri,
ç) Müşteri: Uzaktan kimlik tespiti gerçekleştirilecek Türk uyruklu gerçek kişiyi veya
gerçek kişi taciri,
d) Uzaktan kimlik tespiti: Fiziksel olarak aynı ortamda bulunulmaksızın müşterinin
kimlik bilgilerinin alınması ve bildirilen bir kimliğin gerçekten işlem gerçekleştirmek isteyen
kişiye ait olduğuna dair güvence sağlanmasına yönelik tedbirler içeren yöntemlerle teyit edilmesi suretiyle gerçekleştirilen kimlik tespitini,
e) Yönetmelik: 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair
Tedbirler Hakkında Yönetmeliği,
f) Yükümlü: Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerini,
ifade eder.

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

30 Nisan 2021 – Sayı : 31470

İKİNCİ BÖLÜM
Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar
Uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yükümlüler, asli faaliyet alanları ile ilgili mevzuatta müşterileri ile
yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemlerle sözleşme kurulmasına cevaz verilmiş olması halinde, sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanabilirler. Bu yöntemler yükümlüler
itibarıyla ayrı ayrı belirlenir.
(2) Uzaktan kimlik tespiti ile sürekli iş ilişkisi tesisinde, bir elektronik kanal üzerinden
bilişim veya elektronik haberleşme cihazları gibi uzaktan iletişim araçları bu Tebliğde yükümlüler için belirlenen yöntemler dahilinde kullanılabilir. Elektronik kanal üzerinden geliştirilecek
yöntemler; bu uygulamalar için gerekli organizasyon, teknik altyapı, kimlik doğrulama bileşenleri ile gizlilik ve güvenlik tedbirlerini içerir.
(3) Uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgilerin
tamamını içerecek ve bilgilerin teyidinde asgari seviyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanır.
Uzaktan kimlik tespitinde imza örneği alınması zorunlu değildir.
(4) Uzaktan kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi tesis edilmeden önce tamamlanır. Uzaktan
kimlik tespitinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler ile 17 nci maddesinde düzenlenen yazılı beyan, uzaktan kimlik tespitinde kullanılan usul ve yöntem vasıtasıyla alınır. Kimlik tespiti ile bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında alınması
gereken bilgiler web siteleri, internet şubeleri veya mobil uygulamalar gibi kanallar üzerinden
elektronik ortamda doldurulan formlar kullanılarak da gönderilebilir. Bu bilgilerden Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında öngörülen teyit işleminde 3/12/2019 tarihli
ve 30967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinde tanımlanan kimlik kartı kullanılır. Kimlik tespiti kapsamında alınan adres ve kimlik bilgileri ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım
sistemi veri tabanı üzerinden sorgulanarak teyit edilir.
(5) Uzaktan kimlik tespiti ile sürekli iş ilişkisi tesisinde, müşteri ve hizmet riski ile Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddelerinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur. Bu kapsamda tesis edilen iş ilişkisi hakkında risk temelli yaklaşımla sıkılaştırılmış tedbirler uygulanır.
(6) Uzaktan kimlik tespitinde alınan bilgiler, teyide yönelik her türlü bilgi ve belge ile
her türlü ortamdaki kayıtlar talep edildiğinde yetkili mercilere verilmesine imkân verecek şekilde muhafaza edilir.
(7) Yükümlüler itibarıyla belirlenen uzaktan kimlik tespiti yöntemleri, bu maddedeki
esaslara uygun olmak kaydıyla uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlüler İtibarıyla Uzaktan Kimlik Tespiti
Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti
MADDE 5 – (1) Bankalar müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, 1/4/2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kullanılacak
Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına
İlişkin Yönetmelikte belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Uzaktan kimlik tespitinde alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler
MADDE 6 – (1) Müşterinin başvurusu ile birlikte müşteri profilinin oluşturulması ve
değerlendirilmesini teminen kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılır. Bu kapsamda müşteri
hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında alınması gereken bilgilerin yanı sıra asgari
olarak iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti (hesap açma amacı, talep edilen ürünler ve benzeri), işleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı ile ortalama gelir bilgisi, açılacak
hesabın aylık tahmini işlem hacmi ve işlem sayısına yönelik bilgiler alınır.
(2) Uzaktan kimlik tespiti yapılmak suretiyle kurulan sürekli iş ilişkisi kapsamındaki
müteakip işlemin yükümlüyle yüz yüze gerçekleştirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki usule göre kimlik tespiti yapılır ve imza örneği alınır.
(3) Finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve meslekler, uzaktan kimlik tespitine ilişkin işlemlerde, risk temelli yaklaşım çerçevesinde tespit edilen riskle orantılı olarak
aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasını ya da tamamını uygular:
a) Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik
bilgilerini daha sık güncellemek.
b) İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak.
c) Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem
türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak.
ç) Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak.
d) Müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi
bulunmayan işlemleri yakından izlemek.
e) Tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yükümlülük ihlalinde uygulanacak ceza
MADDE 7 – (1) Yükümlülerce, uzaktan kimlik tespitine ve müşterinin tanınmasına
ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen hususlara riayet edilmemesi halinde 5549 sayılı Kanunda
öngörülen cezalar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 314)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 89 uncu maddelerinde, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan
değişikliklerin açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
İKİNCİ BÖLÜM
Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı
Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 7256 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun esnaf muaflığını düzenleyen
9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (10) numaralı bent eklenmiştir.
“10. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet
kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar
üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi
Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında
açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi
çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın
uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat
tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında
elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından
itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan
hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle
gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”
Söz konusu hükmün 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.
(1) ve (6) numaralı bent hükümlerine göre esnaf muaflığının kapsamı ve şartları
MADDE 3 – (1) Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde esnaf muaflığı düzenlenmiş bulunmaktadır. Mezkûr maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında, işyeri ve motorlu araç olmaksızın seyyar olarak yapılan perakende mal satışları muafiyet kapsamındadır. Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi
suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar bu muafiyetten faydalanamamaktadırlar.
(2) Yine, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi
kapsamında, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmaksızın ve dışarıdan işçi çalıştırılmaksızın evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap,
halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış
işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri, bir işyeri açmaksızın
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satanlar esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler. Ayrıca evlerde imal edilen bu ürünlerin
internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı da yıllık brüt asgari ücret tutarını geçmemek
kaydıyla muafiyet kapsamındadır.
(3) Bu muafiyetlerden faydalanılabilmesi için ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı
ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması ve faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.
(4) Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifat yükümlülüğü bulunanlar
tarafından esnaf muaflığından faydalananlardan satın alınan mal bedelleri üzerinden; evlerde
imal edilen mallar için %2 ve perakende satılan diğer mallar için %5 oranında tevkifat yapılmaktadır.
(10) numaralı bent hükümlerine göre esnaf muaflığının kapsamı ve şartları
MADDE 4 – (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine eklenen (10) numaralı bent ile
ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır.
(2) Bunların esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için;
a) İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “Esnaf
Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması,
b) Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,
gerekmektedir.
(3) Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını (2021 yılı için
240.000 TL) aşması halinde, içinde bulunulan takvim yılında esnaf muaflığından faydalanılabilecek, izleyen takvim yılının başından itibaren ise esnaf muaflığından faydalanılamayacaktır.
Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacaklardır. Mezkûr bentte belirtilen hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenmek suretiyle belirlenecektir.
(4) Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden
satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı,
her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerlidir.
(5) Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar ile faaliyetini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar
bu muafiyetten yararlanamazlar.
(6) Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin münhasıran
internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması şart olup, satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının ise diğer şekillerde yapılması halinde mezkûr bent kapsamında muafiyetten faydalanılması mümkün değildir. Şartların varlığı
halinde, mezkûr maddenin (1) ve (6) numaralı bentleri kapsamında esnaf muaflığından faydalanılması mümkündür.
(7) Mezkûr maddenin (6) ve (10) numaralı bentlerinde düzenlenen muafiyetlerden aynı
takvim yılında aynı anda faydalanılması mümkün değildir. Mezkûr maddenin (6) numaralı bendi kapsamında muafiyetten faydalananlardan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden
yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi
nedeniyle esnaf muafiyetini kaybedecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecek olanlar, izleyen yıl Ocak ayının sonuna kadar mezkûr maddenin birinci
fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen şartları sağlamaları halinde, izleyen yılda bu bent
kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir.
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Örnek 1: Bayan (A), sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın evinde ürettiği ekmek, bazlama, kurabiye ve pasta ile reçel, salça ve turşu gibi ürünleri
internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır. Bayan (A) bu ürünlerin satışı dolayısıyla 2021 yılında 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmaktadır. Bayan (A)’nın internet
üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 50.000 TL, 2021 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 42.930 TL’yi aştığından, Bayan (A) izleyen takvim yılı başından itibaren
(6) numaralı bent kapsamında muafiyetten faydalanamayacaktır. Ancak Bayan (A), 2022 yılı
Ocak ayının sonuna kadar maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen şartları
sağlaması kaydıyla 2022 yılında internet ve benzeri alanlar üzerinden yapacağı satışları için
(10) numaralı bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir.
Bankalar tarafından yapılacak işlemler ve tevkifat uygulaması
MADDE 5 – (1) Bankalar tarafından, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (10) numaralı bent hükmü kapsamında Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi
ibraz edenlere, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlarda yapılacak mal satışlarına
ilişkin elde edilen hasılatın yatırılacağı ticari bir hesap açılacaktır. Birden fazla bankada veya
aynı bankanın değişik şubelerinde birden fazla ticari hesap açılması mümkün bulunmaktadır.
Açılacak ticari hesaba yatırılan tüm ödemelerden tevkifat yapılacağından, açılacak hesabın
münhasıran esnaf muafiyeti kapsamındaki satış bedellerin tahsili için kullanılması gerekmektedir.
(2) Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla
%4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden
tevkif edilen vergileri, 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname
ile beyan edip ödeyeceklerdir. Yapılan gelir vergisi tevkifatları, 3/1/2012 tarihli ve 28162 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 281)’nde yapılan açıklamalar çerçevesinde bankaların şubeleri veya banka genel müdürlükleri tarafından verilen muhtasar beyannameyle beyan edilip ödenebilecektir.
(3) Bu bent kapsamında esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı %2 olarak uygulanacaktır. İndirimli oranın uygulanması
için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir. İndirimli tevkifat
oranından faydalanmak isteyenler, faaliyetlerinde işçi çalıştırdığını, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan tevsik edici belgelerle birlikte ticari hesap açtıkları bankalara bildireceklerdir.
Çalıştırılan işçinin, işten çıkartılması veya ayrılması durumları da ayrıca ilgili bankalara bildirilecektir. Çalışanın işten ayrıldığı yönünde bir bildirimde bulunulmadığı sürece bildirim tarihini izleyen dönemlerde de indirimli tevkifat uygulamasına devam edilecektir.
(4) İşçi çalıştırıldığını veya çalıştırılan işçinin işten ayrıldığının bankaya bildirilmesi
sorumluluğu muafiyetten yararlanan kişilerdedir. Bankalar kendilerine yapılan bildirim durumuna göre vergi tevkifatı yapacaklardır. İlgili ayda on günden fazla işçi çalıştırılmadığı halde
çalıştırıldığının bildirilmesi veya çalıştırılan işçinin işten ayrıldığının bildirilmemesi nedeniyle
eksik yapılan tevkifatın sorumluluğu vergiden muaf esnafta olup, eksik hesaplanan vergiler
muafiyetten yararlananlar adına cezalı olarak tarh edilecek ve bunlardan gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.
(5) Bir takvim yılında elde edilen hasılatın Kanunda öngörülen tutarı aşması durumunda
da takvim yılının sonuna kadar muafiyet devam edeceğinden, bankalarca ticari hesaba aktarılan
tutarlardan tevkifat yapılmaya devam edilecektir. Dolayısıyla bankaların, bir takvim yılında
elde edilen hasılatın Kanunda öngörülen tutarı aşıp aşmadığının kontrolü yönünde bir sorumlulukları bulunmamaktadır.
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(6) Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi
kapsamında elde edilen hasılat tutarı üzerinden gelir vergisi tevkifatı bankalar tarafından yapılacağından, mezkûr bent kapsamında bulunanlardan mal alımı yapanlardan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmakla yükümlü olanlarca, ayrıca gelir vergisi
tevkifatı yapılmayacaktır.
(7) Satışa konu malların, tutarı ödenip tevkifat yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle
iade edilmesi halinde, söz konusu mal bedelleri üzerinden yapılan vergi tevkifat tutarı muafiyetten yararlanan kişinin yazılı başvurusu üzerine, tevkifatın yatırıldığı ve ödendiği vergi dairesi
tarafından yersiz ödenen vergiler kapsamında red ve iade edilebilecektir.
Muafiyetten faydalananların yükümlülükleri ve belgelendirme
MADDE 6 – (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı
bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme,
defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır. Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları
mal ve giderlerine ilişkin belgelerini 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur.
(2) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmak isteyenlerin, tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak
bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi (GVK Madde 9/10 Kapsamında
Olanlar İçin)” almaları gerekmektedir. Bu belgeyi alarak esnaf muaflığından faydalananların
üç yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri gerekmektedir.
(3) Esnaf vergi muafiyeti belgesi, ilgili bölümleri doldurulduktan sonra vergi dairesince
onaylanacaktır. Söz konusu belge, geçerli olduğu süre içerisinde çoğaltılmak suretiyle kullanılabilir.
(4) İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda, ürünün satışının
tevsik edilmesi, güvenli bir şekilde taşınması ve alıcıya ulaşması için, onaylı esnaf vergi muafiyeti belgesi örneğinin (fotokopisinin) alt kısmında boş olarak yer alan ürün satışına ilişkin
bölümün vergiden muaf esnaf tarafından doldurulması ve ürünle birlikte gönderilmesi mümkündür.
Örnek 2: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi
kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bayan (B) evinde ürettiği çeyizlik eşyaları (masa
örtüsü, perde, yatak örtüsü ve benzeri) internette satmaya başlamış ve Bayan (C)’ye 1 adet
masa örtüsü ve 2 adet yatak örtüsünü kargo ile göndermiştir.
Satışa konu ettiği ürünün satışının tevsik edilmesi, güvenli bir şekilde taşınması ve alıcıya ulaşması için onaylı esnaf muafiyeti belgesinin bir örneğinin, belgenin alt kısmında boş
olarak yer alan ürün satışına ilişkin bölümde yer alan, ürün cinsi kısmına masa örtüsü ve yatak
örtüsü, ürün miktarı kısmına 1 ve 2 adet ile ürün bedeli kısmına da her bir ürünün toplam bedeli
yazılmak suretiyle doldurularak ürünle birlikte gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.
(5) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, mezkûr madde kapsamında faaliyette
bulunanlardan yapılan mal alımlarının, tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi mümkündür.
Örnek 3: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi
kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bay (D), evinde ürettiği tespih, pipo ve süs eşyası
niteliğindeki bibloları, internet ortamında satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.
Hediyelik eşya alım satım faaliyeti nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan
Bay (E), Bay (D)’den internet üzerinden 5.000 TL’lik ürün satın almış ve bedelini Bay (D)’nin
bildirdiği banka hesabına aktarmıştır.
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Bay (E) tarafından Bay (D)’den satın alınan ürünlerin, gider pusulası veya gider pusulasında bulunması gereken bilgileri ihtiva eden banka dekontuna istinaden belgelendirilmesi
mümkündür.
Satın alınan ürünlerine ilişkin Bay (D)’nin banka hesabına aktarılan tutar üzerinden
banka tarafından tevkifat yapılacağından, Bay (E) tarafından 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca ayrıca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
Muafiyet şartlarını sağlamadığı tespit edilenler
MADDE 7 – (1) Geçerli Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olmadığının, Türkiye’de kurulu
bankalarda ticari hesap açılmadığının, elde edilen hasılatının tamamının açılan banka hesabına
yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının, malların sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılarak imal edildiğinin, evde imal edilen mallar dışında dışarıdan satın
alınan malların satışının yapıldığının, evden değil işyerinden faaliyette bulunulduğunun, faaliyetin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapıldığının tespit
edilmesi halinde, ilgili takvim yılının başından itibaren esnaf muaflığından faydalanılamayacak
ve alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.
(2) Esnaf muaflığından faydalanmaktayken mezkûr bentte öngörülen şartları ihlal ettiği
tespit edilenler muafiyet hükmünden faydalanamayacağından, bunlara verilen Esnaf Vergi
Muafiyet Belgesi, vergi dairesince ilgili takvim yılının başından itibaren veya belge daha sonraki bir tarihte verilmişse bu tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.
(3) Belirlenen hasılat limitinin aşılması durumunda ise Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi
izleyen takvim yılı başından itibaren iptal edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında
Elde Edilen Kazançlarda İndirim
Yasal düzenleme
MADDE 8 – (1) 7256 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 193 sayılı Kanunun 89 uncu
maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
“16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da
hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;
a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,
b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer
kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer
kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer
kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı
sayılanları ifade eder.)
Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve
iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
Söz konusu hükmün 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.
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Tanımlar
MADDE 9 – (1) Bu bölümde geçen;
a) Elektronik ticaret gümrük beyannamesi: 4458 sayılı Kanunun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi veya hızlı kargo taşıma hizmeti
veren şirketler tarafından miktar ve değer itibarıyla Ticaret Bakanlığınca belirlenen sınırı geçmeyen eşyanın ihracatı kapsamında elektronik ortamda düzenlenen beyannameyi,
b) Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirket: Ticaret Bakanlığınca belirlenen koşulları taşıyan ve 4458 sayılı Kanunun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan
şirketi,
c) Mal ihracatı: Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun
şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını,
ifade eder.
İndirimden yararlanabilecek mükellefler ve yararlanma şartları
MADDE 10 – (1) İndirimden, 4458 sayılı Kanunun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler
tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı gerçekleştiren
tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilecektir.
(2) 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) uyarınca, miktarı brüt 300 kilogramı ve
değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen mallar için dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi
ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi
düzenlenebileceğinden, miktar veya değer itibarıyla bu sınır içerisinde yer alan malların ihracatından elde edilen kazançlar beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.
(3) İndirim şartı olarak belirtilen işçi çalıştırma sayısının tespitinde, mükelleflerin ilgili
takvim yılında aylık ya da üç aylık olarak verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde
bildirdikleri çalışan sayılarının ortalaması dikkate alınacaktır.
(4) Mezkûr bent kapsamında yapılan mal ihracatından kaynaklanan döviz cinsi hasılatların Türk lirasına çevrilmesinde, satış hasılatının fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuk ettiği
kabul edilerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz
alış kuru dikkate alınacaktır.
(5) Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen
elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı dışında, mükelleflerin
başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması, söz konusu indirimden yararlanmalarına engel
teşkil etmeyecektir. Ancak anılan mükellefler tarafından diğer şekillerde yapılan ihracat kazançları beyanname üzerinden indirim konusu yapılamayacak olup, yalnızca Posta İdaresi ya
da hızlı kargo taşımacılığı aracılığıyla bent kapsamında yapılan mal ihracatından elde edilen
kazançlar indirime konu edilebilecektir.
Örnek 4: Tam mükellef Bay (F), büro mobilyalarının imalatı faaliyetinin yanında mobilya aksesuarlarının perakende ticareti faaliyetiyle de iştigal etmektedir. Mükellefin bu faaliyetlerine ilişkin ihracat gelirleri de bulunmaktadır. Bay (F)’nin 2021 takvim yılında elde etmiş
olduğu gelirler aşağıdaki gibidir:
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Bay (F), ihraç etmiş olduğu mobilya aksesuarlarını hızlı kargo taşımacılığı yapan şirket
aracılığıyla büro mobilyalarını ise lojistik tırlar vasıtasıyla yurtdışındaki alıcılarına teslim etmektedir.
Buna göre Bay (F), Kanundaki diğer şartların da oluşması halinde, sadece mobilya aksesuarlarının ihracından elde ettiği kazanç için indirimden faydalanabilecek olup, lojistik tırlar
vasıtasıyla yaptığı büro mobilyalarının ihracatından elde ettiği kazanç için indirimden faydalanamayacaktır. İndirim şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitinde hızlı kargo taşımacılığı yapan şirket aracılığıyla yapılan mobilya aksesuarlarından elde edilen ihracat hasılat
bedeli dikkate alınacak olup, Bay (F) tarafından bu kapsamdaki ihracat faaliyetinden 900.000
TL ihracat hasılatı elde edildiğinden, ilgili dönemde mükellefin kendisinin sigortalı olması ve
en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması koşuluyla söz
konusu indirimden faydalanılabilecektir.
(6) Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen
elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı yanında, başka şekillerde de ihracatları bulunan mükelleflerin, faaliyetlerine ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarını ayrı ayrı izlemeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin indirim konusu yapılabilecek ihracat faaliyetine ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarını diğer faaliyetlerle ilişkilendirmemeleri
ve kayıtlarını da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutmaları şarttır.
(7) Mezkûr bent kapsamında belirtilen şartlar dâhilinde yapılan ihracat faaliyetleri ile
bu kapsama girmeyen diğer faaliyetlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler,
indirim konusu yapılabilecek ihracat faaliyetlerinden elde edilecek hasılatların toplam hasılat
içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile
bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen
sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.
(8) Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine dolaylı temsil yetkisi verilerek yapılan mal ihracatlarına yönelik 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine eklenen (16)
numaralı bendin alt bentlerinde yer alan tutarlar, indirimden yararlanabilmek için bu kapsamda
elde edilebilecek azami ihracat hasılatlarını göstermektedir. Bu bağlamda, bir takvim yılı içerisinde söz konusu bendin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan hasılat tutarlarının aşılması
halinde, indirimden yararlanabilmek için bir sonraki alt bentte yer alan istihdam şartlarının
sağlanması gerekmektedir. Diğer taraftan, (d) alt bendinde yer alan hasılat tutarından daha fazla
ihracat hasılatı elde eden mükellefler, sigortalı olma ve işçi çalıştırma şartlarını sağlasalar bile
söz konusu indirimden yararlanamayacaklardır.
Örnek 5: Tam mükellef Bay (G), oltu taşından tespih ve süs eşyaları üretmekte olup,
söz konusu ürünleri hem yurtiçine hem de yurtdışına satmaktadır. Mükellef yurtdışındaki alıcılara, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirket aracılığı ile ürünlerin teslimini gerçekleştirmektedir.
Mükellefin 2021 yılında söz konusu ürünlerin ihracatından elde ettiği hasılatı 3.000.000 TL’dir.
Buna göre Kanundaki diğer şartlar sağlansa dahi, bir takvim yılında hızlı kargo taşımacılığı yapan şirket tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesi aracılığıyla
elde edilen ihracat hasılatı, Kanunda belirtilen ihracat hasılatının azami tutarı olan 2.400.000
TL’yi aştığından, mükellef Bay (G) söz konusu indirimden faydalanamayacaktır.
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Örnek 6: Tam mükellef Bay (H), 2021 takvim yılında kendisine ait tekstil atölyesinde
üretmiş olduğu bebek giyim ürünlerini, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirket tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle ihraç etmiştir. Mükellef 2021 takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen ihracat kapsamında 1.650.000 TL hasılat elde etmiş olup, ihracat kazancı
500.000 TL’dir. İlgili takvim yılında mükellef sigortalı olup, iki tam zamanlı da işçi çalıştırmaktadır. Buna göre Bay (H) 2021 takvim yılında üç tam zamanlı işçi çalıştırmadığından söz
konusu indirimden faydalanamayacaktır.
(9) Mezkûr bent kapsamında ihraç edilen malların sonradan çeşitli nedenlerle tamamen
veya kısmen geri gelmesi halinde, geri gelen mallara tekabül eden tutarlar indirim konusu yapılamayacaktır.
(10) Yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik başta olmak üzere her türlü hizmet ihracı
kapsamında elde edilen kazançlar düzenleme kapsamında yer almamaktadır.
Uygulanacak indirim oranı
MADDE 11 – (1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine eklenen (16) numaralı bent
kapsamında, Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen
elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatından kaynaklanan kazancın %50’si (bentte yer alan diğer şartlar dâhilinde) kazancın elde edildiği takvim yılına ait
verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.
(2) Mezkûr bent kapsamında elde edilen kazançların indirim konusu yapılabilmesi için
yıllık gelir vergisi beyannamesinde vergiye tabi gelirin bulunması gerekmekte olup, zarar halinde indirim söz konusu olmayacaktır. İndirim konusu yapılamayan tutarların gelecek yıllara
devri mümkün değildir.
Örnek 7: Türkiye’de yerleşik Bay (I), üretmiş olduğu kalem ve anahtarlıktan oluşan
set şeklindeki ürünleri hem yurtiçinde satmakta hem de yurtdışına ihraç etmektedir. Malların
yurtdışındaki alıcılara teslimi, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirket aracı kılınarak elektronik
ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilmektedir. Mükellefin 2021 takvim yılında bu ihracattan elde ettiği hasılatı 450.000 TL, ihracat kazancı ise 200.000 TL’dir.
Mükellef Bay (I) 2021 takvim yılındaki faaliyetleri nedeniyle 5.000 TL zarar beyan etmiştir.
Buna göre Bay (I), Kanunda belirtilen diğer şartları taşımış olsa bile 2021 takvim yılında
zarar beyan etmesi nedeniyle söz konusu indirimden faydalanamayacaktır. Ayrıca ilgili takvim
yılında faydalanılamayan indirim tutarı (200.000 x %50=100.000 TL) gelecek yıla devredilemeyecektir.
İndirimden geçici vergi dönemlerinde yararlanılması ve kur farklarının indirim
tutarında dikkate alınmaması
MADDE 12 – (1) Mükellefler geçici vergi dönemlerinde de anılan indirimden faydalanabileceklerdir. İndirimden yararlanılabilmesi için Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı
yapan şirketler aracılığıyla yapılan mal ihracatından elde edilen hasılatlara ve çalıştırılan işçi
sayılarına ilişkin Kanunda belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı her bir geçici vergi dönemi
için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Geçici vergi dönemlerinde aranılacak azami hasılat tutarı,
alt bentlerde yer alan ve bir takvim yılı için belirlenen hasılat tutarlarının geçici vergi dönemine
tekabül eden kısmı olacaktır.
Örnek 8: Tam mükellef Bayan (İ)’nin kendisi sigortalı olup, mükellefin 2021 takvim
yılında hızlı kargo taşımacılığı aracılığıyla mal ihracatından elde ettiği hasılat tutarları ile aylık
olarak verdiği muhtasar beyannamelerinde bildirimde bulunduğu işçi sayılarına ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:
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Yukarıdaki tabloya göre Bayan (İ)’nin birinci geçici vergi döneminde hasılatı 90.000
TL ve bu dönemde çalıştırdığı işçi sayısı ortalama 1,33 (4/3)’tür. Mükellef birinci geçici vergi
döneminde (a) alt bendinde yer alan ve ilk geçici vergi dönemine tekabül eden
[(400.000/(12/3))= 100.000 TL] hasılat sınırını geçmediğinden indirimden yararlanabilmesi
için yalnızca kendisinin sigortalı olması yeterli olup, bu şart sağlandığından mükellef indirimden faydalanabilecektir.
İkinci geçici vergi döneminde Bayan (İ)’nin hasılatı 290.000 TL (90.000+200.000) ve
bu dönemde çalıştırdığı işçi sayısı ortalama 1,66 (10/6)’dır. Mükellef ikinci geçici vergi döneminde (a) alt bendinde yer alan ve ikinci geçici vergi dönemine tekabül eden [(400.000/(12/6))=
200.000 TL] hasılat sınırını geçmiş olmakla birlikte (b) alt bendinde yer alan ve ikinci geçici
vergi dönemine tekabül eden [(800.000/(12/6))=400.000 TL] hasılat sınırını geçmediğinden,
Bayan (İ)’nin indirimden yararlanabilmesi için kendisinin sigortalı olması ve en az ortalama
bir tam zamanlı işçi çalıştırması yeterli olup, mükellef bu şartları sağladığından indirimden
faydalanabilecektir.
Üçüncü geçici vergi döneminde Bayan (İ)’nin hasılatı 790.000 TL
(90.000+200.000+500.000) ve bu dönemde çalıştırdığı işçi sayısı ortalama 2 (18/9)’dir. Mükellef üçüncü geçici vergi döneminde (c) alt bendinde yer alan ve üçüncü geçici vergi dönemine
tekabül eden [(1.600.000/(12/9))=1.200.000 TL] hasılat sınırını geçmediğinden, indirimden
yararlanılabilmesi için mükellefin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı işçi çalıştırılması yeterli olup, adı geçen bu şartları sağladığından indirimden faydalanabilecektir.
Dördüncü geçici vergi döneminde Bayan (İ)’nin hasılatı 1.400.000 TL
(90.000+200.000+500.000+610.000) ve bu dönemde çalıştırdığı işçi sayısı ortalama 3 (36/12)’tür.
Mükellef dördüncü geçici vergi döneminde (c) alt bendinde yer alan ve dördüncü geçici vergi
dönemine tekabül eden (1.600.000 TL) hasılat sınırını geçmediğinden, Bayan (İ)’nin indirimden yararlanabilmesi için kendisinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı işçi çalıştırması yeterli olup, mükellef bu şartları sağladığından indirimden faydalanabilecektir.
(2) Mükellefler tarafından söz konusu kapsamda yapılan mal ihracatından kaynaklanan
döviz cinsinden hasılatların fiili ihraç tarihinden ileriki bir tarihte tahsil edilmesi durumunda;
tahsilatın yapıldığı tarihteki kur farkından dolayı oluşan kar veya zarar hasılat hesaplanmasında
dikkate alınmayacaktır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3908

—— • ——
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3909
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Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

3937

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

3938

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

3939

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3940
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Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3957

—— • ——
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3958

—— • ——
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3936
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Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3966

—— • ——
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3969

—— • ——
Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3791
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3942

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

3827

—— • ——
Finike Asliye Ceza Mahkemesinden:

3907
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Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3818

—— • ——
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

3860/1-1

—— • ——
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

3861/1-1
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde bulunan kesif yem
fabrikasında üretilecek yemlerde kullanılmak üzere toplam 181 ton yem katkı maddeleri satın
alınacaktır.
Yem Katkı Maddesi Adı

S. No

Miktar (Ton)

1

Sodyum Bikarbonat

90

2

Vit-Min Sağmal Sığır

15

3

Vit-Mineral Son 21-Fresh-Pik Sağmal Sığır

12

4

Vit-Min Sığır Besi-Kuru Dönem

10

5

Üre

30

6

MgO

6

7

MgSO4

6

8

NH4Cl

6

9

CaCl2

6
TOPLAM

181

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına
yatırılacaktır.
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi,
damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 07.05.2021 günü saat 14.30’a kadar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate
alınmaz.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli
tespit etmekte serbesttir.
ADRES:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax : (0.312) 417 78 39
3971/1-1
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6 KALEM YEM HAMMADDESİ SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan aşağıda
cins ve miktarı belirtilen 6 kalem yem hammaddesi satın alınacaktır.
Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Miktarı (Ton)

1

Mısır DDGS

2

Ayçiçeği Tohumu Küspesi (ATK)

800

3

Soya Fasulyesi Küspesi (SFK)

750

4

Pamuk Tohumu Küspesi (PTK)

700

5

Bitkisel Kalsiyum By-Pass Yağı

50

6

Bitkisel Yağ (Ham Soya Yağı)

50

1.800

TOPLAM

4.150

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına
yatırılacaktır.
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az
olmamak üzere geçici teminat verecektir. İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar
pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 07.05.2021 günü saat 10.30’a kadar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate
alınmaz.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli
tespit etmekte serbesttir.
ADRES:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax : (0.312) 417 78 39
3972/1-1
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KENDİ YÜRÜR İLAÇLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 5 adet
32 m’lik Kendi Yürür İlaçlama Makinesi yurtiçi ve yurtdışından kapalı teklif alma usulü ile satın
alınacaktır.
Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına
yatırılacaktır.
İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi,
damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 02.06.2021 günü saat 14.30’a kadar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate
alınmaz.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli
tespit etmekte serbesttir.
ADRES:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Karanfil Sok. No: 62
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE
Tel

: 90 (312) 417 84 70 (5 Hat)

Faks : 90 (312) 417 78 39
3961/1-1

—— • ——
ERTELEME İLANI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak 10.05.2021 Pazartesi günü saat 15:00’ de
yapılacak olan ve 12.04.2021 tarih ve 34452 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 4 kalem koruyucu
eldiven alımı ihalesinin tarih ve saati 24.05.2021 Pazartesi günü saat 15:00 olarak değiştirilmiştir.
İlan olunur.
3996/1-1
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ERTELEME İLANI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak 10.05.2021 Pazartesi günü saat 15:00'de
yapılacak olan ve 16.04.2021 tarih ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen bant makaraları
alımı ihalesinin tarih ve saati 24.05.2021 pazartesi günü saat 15:00 olarak değiştirilmiştir.
İlan olunur.
3987/1-1

—— • ——
BİG BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
1-Müdürlüğümüz tarafından 1.500.000 Kg Big Bag torbalı kuru çay nakliye hizmet alım
işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2-Bu işe ait şartnameler, 50.00 TL banka dekontu karşılığında aşağıda yazılı adresten
temin edilir.
Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16 - A/2
08200 Arhavi / ARTVİN
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03 Mayıs 2021 günü saat 14:00’ e kadar Arhavi Çay
Fabrikası Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16 - A/2 08200 Arhavi / ARTVİN
adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat
14:00’ de açılacaktır.
4-Alternatif teklifler kabul edilmez.
5-Kısmi teklif kabul edilmez.
6-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç % 6’ sı oranında kesin teminat alınır.
8-İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
9-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
3859/1-1
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ERTELEME İLANI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
30.03.2021 tarih ve 31439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilanımızda 29.04.2021
olarak duyurulan ihale tarihi 29.06.2021 tarihine ertelenmiştir.
Kütahya ili Tavşanlı ilçesi sınırları içindeki ve Sicil: 36111 No.lu maden ruhsatının
(Ömerler C, İğdekuzu, 42 Pano ve Büyükdüz Sahalarının) koordinatlarla belirlenen alanlarındaki
kömür rezervinin "Ruhsatın Rödövans Yöntemi ile İşlettirilmesi" usulü ile ihale edilmesi işidir.
GEÇİCİ
İL

İLÇE

SİCİL NO

TEMİNAT
BEDELİ (TL)

Kütahya

Tavşanlı

36111

3.000.000

İHALE

İHALE

DOSYA BEDELİ

TARİHİ

SAATİ

(TL)

29/06/2021

14:00

2.000

1. Konu ile ilgili şartname, bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı’na
yatırıldıktan sonra Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1102 odasına müracaat etmek suretiyle temin
edilebilir.
2. İsteklilerin tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 29.06.2021 Salı günü saat 14:00’a
kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
3. Teklif zarfları, aynı gün saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz İhale ve Satınalma
Komisyonunda açılacaktır.
4. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz.
5. İhale ile ilgili dokümanlar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1102
nolu odasında incelenebilir.
6. İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi olmayıp, Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
3985/1-1

—— • ——
ERTELEME İLANI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
ELİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI KARBON KÜKÜRT TAYİN CİHAZI alımı işinin
11/05/2021 tarih, saat 14:30 ‘da ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar
verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması
gerekmektedir.
İhale kayıt numarası
: 2021/186056
1-İdarenin
a) Adresi
: Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara
b) Telefon ve faks numarası
: Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660
c) Elektronik posta adresi
: tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr
2- Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Resmi Gazete tarih ve sayısı : 06.04.2021 - 31446
b) Gazetenin adı ve tarihi
(yayımlanmış ise)
:
3- Düzeltilen madde
: İhale tarihi ve saati : 03.06.2021 saat 14:30 olarak
değiştirilmiştir.
3988/1-1
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HAM PETROL DOLUM, NAKLİYE VE BOŞALTMA HİZMET ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:
TDLHZM-1174 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL DOLUM,
NAKLİYE VE BOŞALTMA HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2021/228446
1. İdarenin
a) Adresi
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks numarası
: 0 312 207 27 07
Faks 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Batman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm üretim
sahalarına, tankerler ile taşıtılıcak olup sahalardan
taşınacak miktar ile tek yön yol mesafesinin çarpılarak
toplanması yıllık yaklaşık 71.165 (Yetmişbir
binyüzatmışbeş) Bin Ton Km.
b) Teslim yeri
: TPAO Batman Bölge Müdürlüğü
c) İşin süresi
: Sözleşme tarihinden itibaren 36 (Otuzaltı) Aydır.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA
SITKI SANCAR BİNASI KÜÇÜK VİP SALONU
b) Tarihi ve saati
: 21/05/2021 / Saat 14:30
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı
görülmüştür” kaydı bulunacaktır.
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
olduğuna dair belge;
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri;
c) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1)
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat.
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) Trafik Şubesi’ne onaylattırılacak Özmal Araç Formu,
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
j) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş
deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde
sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin
Taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.3.1. İstekli, kooperatif ise;
a)Kendi üyeleri adına kayıtlı veya kendi üyeleri adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale
tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olan , Teknik şartnamenin Madde-4 Çekici
Tanker ve Yarı Römork Tankerlerde (Araçlarda) İstenen Şartlar maddesinde belirtilen nitelik ve
özellikteki tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan
tarihinden sonra alınmış olacaktır. Kendi üyeleri adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale tarihinden
itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olduğunu belgeleyen tankerlere ilişkin sözleşme veya
kullanım hakkı ispatlayan belgelerin noter onaylı örnekleri sunulacaktır.
b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC5 Belgeleri verilecektir.
4.3.2. İstekli, kooperatif değilse;
a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı veya kendi adına kayıtlı olmamakla birlikte
ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olan Teknik şartnamenin Madde-4
Çekici Tanker ve Yarı Römork Tankerlerde (Araçlarda) İstenen Şartlar maddesinde belirtilen
nitelik ve özellikteki tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi,
İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır. Kendi adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale
tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olduğunu belgeleyen tankerlere ilişkin
sözleşme veya kullanım hakkı ispatlayan belgelerin noter onaylı örnekleri sunulacaktır.
b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC 5 belgeleri verilecektir.
4.3.3. YÜKLENİCİ , ham petrol dolum, nakliye ve boşaltma taşıyabilecek 2010 ve yukarı
model, trafikten adına kayıtlı veya kendi nam ve hesabına kiraladığı kamyon tankerleri ve
treylerleri ile ham petrol dolum, nakliye ve boşaltma taşımacılığını yapacak ve tankerlerin
sözleşmenin hitamına kadar, mukavele ile kendisine bağlamış olduğunu gösterir belgeyi teklif
ekinde idareye sunacaklardır. Ruhsatların fotokopileri kabul edilecektir. Yüklenici işleri
aksatmayacak sayıda şoför istihdam edecektir.
4.3.4. İstekli, Tanker, çekici ve yarı römork her üçünün de (model yılını karşılaması
zorunlu ) imal yılı 2010 ve yukarı model üzerinde olduğunu gösteren belgeleri (Ruhsat vb.) teklif
ekinde sunacaktır.
4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, ham petrol taşımacılığında deneyimli
olduğunu ve ihale itibariyle en son 5(beş) yıllık sürede (5 yılın hesabında ihale tarihi ne olursa
olsun herhangi bir yıl için ihalenin yapıldığı yıl hariç bırakılarak geçmiş 5 yıl dikkate alınarak
değerlendirme yapılır), yurt içinde (yurt dışı bağlantılı olanlar hariç) bir yıl içerisinde ihale
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dokümanlarında belirlenen 774.000 (yediyüzyetmişdörtbin) ton yıllık tahmini yapılacak işin
miktarının en az %30’ü kadar petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi işini bihakkın yaptığını
belgeleyecektir.
4.3.5.1 İş ortaklığında pilot ortağın, istenen “4.3.5.İş Deneyimini Gösteren Belgeler”
İbaresinde Belirtilen, iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş
deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı
toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye
katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha
önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren
belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara
göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu veya özel sektörde sözleşme ile
bağıtlanmış her türlü karayolu taşımacılık benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3.7. İş bu Şartnamenin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, Şartname
kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son bir yıl içinde alınmış olmalıdır. Noter
onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir
başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen belgelerin TPAO
tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TPAO tarafından görülmüştür”
ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri verilir.
4.3.8. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş
ya da paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır.
İhale dokümanı;
TPAO Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, 6. Kat 616 Nolu odada
görülebilir ve Şartname bedeli 400,00-TL (Dörtyüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası
T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500
158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu
belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5. Teklifler, 21/05/2021 tarih ve saat 14:30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YENİ
İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale
saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
9. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.
10. İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
11. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve
yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre
yapılmaktadır.
3989/1-1
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TEKNİK SODA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Teknik Soda Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No: 2021 / 253080
1 - İdarenin

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) adresi

: Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) telefon ve faks numarası

: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

c) elektronik posta adresi

-

2 - İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı

: 106 Ton Teknik Soda Alımı

b) teslim yeri

: Yüklenici Deposu.

c) teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç
2021/Ağustos ayı sonuna kadar.

3 - İhalenin
a) yapılacağı yer

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) tarihi ve saati

: 18.05.2021 tarihi, saat 11:00

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No:14 06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale
dokümanları, KDV dahil 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 18.05.2021 tarihi, saat 11:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100)
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
3948/1-1
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LABORATUVAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Laboratuvar Ölçü Kontrol Aletleri Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir
İhale Kayıt No
: 2021/245360
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No: 14 06100-Yenişehir/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Laboratuvar Ölçü Kontrol Aletleri
1 komple Refraktometre
2 komple Polarimetre (Sakarimetre)(Sukromat/Sakromat)
3 komple Double Beam UV- Visible Spektrofotometre
2 komple Su Banyosu Çok Gözlü
1 komple Analitik Terazi
2 komple Yarı Analitik Terazi
1 komple Kristal Şeker için Vibrasyonlu Elek Sistemi
5 adet Orbital Çalkalayıcı
1 adet Manyetik Karıştırıcı (Isıtıcılı)
b) Teslim yeri
: İlgili Fabrikalara teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama
tarihinden itibaren en geç 80 (Seksen) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati
: 17/05/2021 Pazartesi günü, saat 14:00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale
dokümanı, KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 17/05/2021 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
3949/1-1
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FORMALİN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Formalin Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2021/254319

1- İdarenin
a) Adı

: T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi

: Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00 Faks : 0 312 458 58 00 - 458 58 01
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Formalin, 982 Ton

b) Teslim Yeri

: Muhtelif Şeker Fabrikaları

c) Teslim Tarihi

: İlk teslimatı 2021/Eylül ayı olmak üzere diğer teslimatlar
fabrikaların

verecekleri

termin

programına

göre

yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati

: 18.05.2021 tarihi, saat 14.00

4- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5- İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale
dokümanı (KDV Dahil) 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
6- Teklifler, 18.05.2021 tarihi, saat 14.00’e kadar, Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100)
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden
İdare sorumlu tutulmayacaktır.)
7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günüdür.
10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
3960/1-1
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Erzurum Merkez II Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum Merkez II Organize Sanayi Bölgesi (II. Etap) alanına
ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale
edilecektir.
1-İdarenin Adresi

: Şehitler Mah. 1. Sanayi Cad. No: 14 Palandöken/
ERZURUM

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

: ERZURUM

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren
en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

d) İşin süresi

: 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2021 TEDAŞ B.F. ile) : 13.784.750 TL
f) Geçici Teminatı

: 413.542,50 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

: 27/05/2021 - Saat 10.30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname
ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
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4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge.
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
K) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.30’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5-İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154

1. Kat 155 nolu odasında veya

Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Şehitler Mah.
1. Sanayi Cad. No: 14 Palandöken / ERZURUM 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.
3975/2-1
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8 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Adana Çukurova Devlet Hastanesi ihtiyacı "8 Kalem Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari
şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik
şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde kapalı teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek
teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır.
1.İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan
firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek
Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. Teklifler, 17.05.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında
belirtilecektir.
6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
3929/1-1
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18 KALEM ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “18 Kalem Anti-Tüberküloz
İlaç" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine
uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan
firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek
Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. Teklifler, 18.05.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında
belirtilecektir.
6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
3930/1-1

30 Nisan 2021 – Sayı : 31470

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 145

1 ADET ÖLÇEKLENEBİLİR VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı
1 adet Ölçeklenebilir Veri Depolama Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun
olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 10/05/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare
bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
3950/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

4012/1-1

Sayfa : 152

RESMÎ GAZETE

30 Nisan 2021 – Sayı : 31470

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

4000/1/1-1
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İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

4000/2/1-1
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3995/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi
Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme
göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B)
grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve
Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
KOD
NO

UNVANI

KADRO SAYISI

Hemşire

54

KPSS PUAN

ARANILAN NİTELİKLER

TÜRÜ

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi
1

KPPSSP3

Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4
yıllık lisans mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik

2

Diyetisyen

2

KPPSSP3

Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının
4 yıllık lisans programından mezun olmak.

3
4

5
6

7

8

Fizyoterapist
Sosyal
Çalışmacı
Sağlık
Teknikeri
Sağlık
Teknikeri

Sağlık
Teknikeri
Sağlık
Teknikeri

1

KPPSSP3

1

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4 yıllık lisans mezunu
olmak

3

KPSSP93

1

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz 2 yıllık
ön lisans mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu
olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi

2

KPSSP93

Laboratuvar Teknikleri Bölümü 2 yıllık ön lisans
mezunu olmak.

1

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil
Yardım 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
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(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir
kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
(9) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak
tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık
teknikeri

görev

unvanıyla

oryantasyon

ve

hizmet

içi

eğitimlerine

uygun

olarak

görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.
BAŞVURU

YERİ,

ŞEKLİ,

ZAMANI

ve

YERLEŞTİRME

SONUÇLARININ

DUYURULMASI
(1) Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları
için 2020 yılı KPSSP93 , lise veya dengi mezunları için 2020 KPSSP94 puan türüne bakılacaktır.
Adayların başvurularını nüfus cüzdanı, diplomalarının arkalı -önlü ve/ veya geçici mezuniyet belgesini,
KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir) ve erkek adaylar için askerlik
belgesini ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan
tarihinden itibaren 15 gün içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden internet ortamında
başvurularını yapmaları gerekmektedir.
(2) Adayların şahsen ve posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına
işlem yapılmayacaktır.
(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7
iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile
ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir,
adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3984/1-1

—— • ——
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin
Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde
aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile
birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış
bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15
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gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli
taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer
tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR: Bilgisayar mühendisliği alanında doktora diplomasına sahip olmak.
Bilgisayar mühendisliğinde dağıtık sistemler, bulut bilişim, performans değerlendirmesi, ve
bilgisayar sistemleri ve analizi konularında teorik ve pratik araştırmalar yapmış olmak.
Araştırmalarıyla alanına uluslararası düzeyde katkı yapmış olmak, araştırmalarını saygın bilimsel
dergilerde ve konferanslarda yayınlamış olmak.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
3842/1-1

—— • ——
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

—— • ——

3973/1-1

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
19.04.2021 tarih ve 31459 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ilanımız Rektörlüğümüzce iptal
edilmiş olup ilgililere duyurulur.
3983/1-1

—— • ——

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Kömür Asfalt Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd.
Şirketinden (BELKO):
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ
YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN

3986/1-1
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun
ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular Resmî Gazete’de 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.
İlan olunur.
BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/
ANASANAT DALI/
PROGRAM

KADRO
UNVANI

ADEDİ

Mühendislik
Fakültesi

Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği

Malzeme Bilimi

Doçent

1

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik ve
Elektronik
Mühendisliği

Elektrik Makinaları

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Mühendislik
Fakültesi

Makine
Mühendisliği

Makine Teorisi,
Sistem Dinamiği
ve Kontrol

Dr. Öğr.
Üyesi

1

ARANAN ŞARTLAR
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
alanında doçent unvanı olmak.
Malzeme Bilimi veya Malzeme
Mühendisliği alanında yurt dışından
doktoralı ve yurtdışında en az bir
akademik sene süreyle doktora
sonrası bilimsel araştırma yapmış
olmak. Döküm ve Katılaştırma
konularında SCI-E kapsamında
taranan dergilerde nitelikli yayınları
olmak. Yurtdışı ve yurt içi kurumlar
tarafından desteklenmiş projeleri
bulunmak. Lisans veya lisansüstü
İngilizce dersler vermiş olmak.
Elektrik Mühendisliği alanında lisans
derecesine sahip olmak. Akıllı
şebekelerde ve yenilenebilir enerji
kaynaklarında optimizasyon üzerine
SCI-E kapsamında dergilerde nitelikli
yayınları olmak. Yurt dışında doktora
veya en az bir akademik sene
süreyle doktora sonrası araştırma
çalışmaları yapmış olmak.
Makine Mühendisliği alanında lisans,
Makine Mühendisliği veya Mekatronik
Mühendisliği alanlarından birinde
yüksek lisans ve doktora eğitimini
tamamlamış olmak. Üniversite dışı
projelerde yürütücülük yapmış olmak.
Sistem dinamiği ve kontrol
alanlarında SCI-E kapsamında
dergilerde nitelikli yayınları
bulunmak. Yurt dışında doktora veya
en az bir akademik sene süreyle
doktora sonrası araştırma çalışmaları
yapmış olmak.

3974/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

3843/1-1
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Turkish Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
TBMM KARARI
1284 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Sayfa
1

5

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolünün Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3926)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3927)
–– 19/3/2021 Tarihli ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilen
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Sona Erme Tarihinin 1/7/2021 Olarak Tespit Edilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3928)
–– Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3929)
–– 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin
17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)
–– İstanbul İli, Arnavutköy İlçesinde, Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mülkiyetinde Bulunan
ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın, Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel
Endüstri Bölgesine Dâhil Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3932)
–– Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar
(Karar Sayısı: 3933)
–– Türkiye Çevre Ajansı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (j) Bendi
Kapsamında Depozito Yönetim Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi Faaliyetlerine İlişkin Olarak Yapılacak
Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 3934)
YÖNETMELİKLER
–– Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3935)
–– Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği
–– Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli
Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

6
11

13
14
14
15
17
19
39
64
78
106
107
107

GENELGE
–– İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile İlgili 2021/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

108

TEBLİĞLER
–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)

109
112

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10186 ve 10189 Sayılı Kararları

122

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

123
129
151
194

