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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, de-

netimli serbestlik müdürlükleri, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu ile koruma
kurullarının teşkilat, görev, yetki, çalışma, toplantı usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının ve denetimli

serbestlik müdürlükleri ile bürolarının teşkilat, görev, çalışma ve denetimine ilişkin usul ve
esaslar ile denetimli serbestlik kararlarının infaz işlemleri hakkındaki kuralları, bu sürece katılan
kişilerin görev, yetki, hak ve yükümlülüklerini kapsar.

(2) Sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları hariç olmak üzere, askere alınmadan önce
veya askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı aksine bir düzenleme yoksa er veya er-
başlar ile yedek subay ve yedek astsubaylar hakkında mahkemelerce verilen seçenek yaptırım-
lar ile diğer tedbir ve denetimli serbestliğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi askerlik
hizmetlerinin sonuna bırakılır. Bu süreler içinde zaman aşımı işlemez.

(3) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanunun 105/A maddesi gereğince ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler, cezalarının
koşullu salıverilmeye kadar olan kısmını denetimli serbestlik altında tamamladıktan sonra as-
kere alınırlar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik

Hizmetleri Kanununun 15/A ve 27 nci maddeleri, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A ve 110 uncu maddeleri ile 3/7/2005
tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış-
tır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Adalet komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunu,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Biyometrik imza: Şüpheli, sanık veya hükümlülerin denetimleri amacıyla elektronik

cihazlar ile izlenmesinde, kişinin ses, yüz, parmak izi ve benzeri biyometrik kimlik bilgilerinin
kullanılarak kimliğinin doğrulanması yöntemini,

ç) Büro: Denetimli serbestlik müdürlüklerindeki bürolar ile müdürlük bulunmayan il-
çelerde denetimli serbestlik hizmetlerini yürütmek üzere denetimli serbestlik müdürlüğüne
bağlı olarak kurulan büroyu,

d) Daire Başkanlığı: Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığını,
e) Danışma Kurulu: Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulunu,
f) Denetimli serbestlik: Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve ta-

kibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet,
program ve kaynakların sağlandığı bir infaz sistemini,

g) Denetimli serbestlik kararı: Şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında verilen seçenek
ceza veya tedbirler ile denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenen tedbir veya yükümlülük-
leri,

ğ) Denetimli serbestlik memuru: Denetimli serbestlik müdürlüğü veya bürosunda kad-
rolu veya sözleşmeli olarak görev yapan infaz ve koruma memuru ile diğer memurları,

h) Denetimli serbestlik personeli: Denetimli serbestlik müdürünü, müdür yardımcısını,
şefi, denetimli serbestlik uzmanını ve denetimli serbestlik memuruyla diğer görevlileri,

ı) Denetimli serbestlik uzmanı: Denetimli serbestlik müdürlüğünde ek ders karşılığı
görev yapan öğretmenler ile geçici veya kadrolu görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı, sos-
yolog ve öğretmeni,

i) Elektronik izleme: Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar
ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun veya
toplumun korunmasını destekleyen uygulamaları,

j) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,
k) Gönüllü çalışan: Denetimli serbestlik müdürlüğünde bilgi, beceri ve ilgi alanları doğ-

rultusunda gönüllülük esasına göre çalışan kişiyi,
l) İzleme merkezi: Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlarla

toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi için oluşturulan elektronik izleme merkezini,
m) Kanun: 5402 sayılı Kanunu,
n) Koruma Kurulu: Adli yargı ilk derece mahkemeleri adalet komisyonlarının bulun-

duğu yerde oluşturulan kurulu,
o) Komisyon: İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonunu,
ö) Mağdur: Kendisine veya birinci dereceden aile üyelerinden birine karşı işlenen suçun

fiziksel, duygusal veya maddi sonuçları sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan kişiyi,
p) Müdahale ekibi: Müdürlüklerde denetim bürosunda görevli personel içerisinden, iz-

leme merkezi ile birebir çalışmak ve iletişimi sağlamak üzere oluşturulan elektronik izleme
müdahale ekibini,
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r) Müdür: Denetimli serbestlik müdürünü,
s) Müdürlük: Adli yargı ilk derece mahkemeleri adalet komisyonlarının bulunduğu yer-

de kurulan denetimli serbestlik müdürlüğünü,
ş) Müdür Yardımcısı: Denetimli serbestlik müdür yardımcısını,
t) Rehberlik: Hükümlünün; yeniden suç işlemesini önlemek amacıyla iyileştirilmesini,

topluma yeniden kazandırılmasını ve uyum sağlamasını, doğru seçim yapmasını, problemlerini
etkili çözmesini, kapasitesini geliştirmesini sağlamak için yapılan çalışmaları,

u) Şef: Denetimli serbestlik müdürlüklerindeki bürolar ile müdürlük bulunmayan ilçe-
lerde denetimli serbestlik hizmetlerini yürütmek üzere denetimli serbestlik müdürlüğüne bağlı
olarak kurulan bürolarda görevli denetimli serbestlik şefini,

ü) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda
yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemini,

v) Vaka sorumlusu: Yükümlülere yönelik iyileştirme ve denetime ilişkin belirlenen
programlar ile kararların infazına ilişkin çalışmaların yürütülmesini koordine eden denetimli
serbestlik memurunu,

y) Yetişkin: On sekiz yaşını doldurmuş şüpheli, sanık veya hükümlüyü,
z) Yükümlü: Haklarında yükümlülük kararı verilen, denetim altına alınan veya tedbir

kararı verilen ve denetimli serbestlik müdürlüğünce toplum içinde denetim, takip ve iyileşti-
rilmesi yapılan şüpheli, sanık veya hükümlüyü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Denetimli serbestlik hizmetlerinde aşağıdaki ilkeler dikkate alınır:
a) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görev alanlar;

insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine ge-
tirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.

b) Gizlilik: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görev alanlar; mağdur, şüpheli, sanık,
hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin veya düzenlediği raporların
gizliliğini korumak zorundadır. Bu bilgiler Kanunun veya bu Yönetmeliğin zorunlu kıldığı hâl-
ler dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.

c) Tarafsızlık: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görev alanlar; görevleri ile ilgili bel-
geleri inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği il-
kesine uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın ta-
raflarına eşit uzaklıkta olmak zorundadır.

Çocuğun üstün yararı
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, yetişkin ve çocuklar hakkında yü-

rütülecek işlemler ayrı ayrı yapılır ve çocukların üstün yararının korunmasına özen gösterilir.

İKİNCİ KISIM
Teşkilat ve Personel

BİRİNCİ BÖLÜM
Teşkilat

Teşkilat
MADDE 7 – (1) Denetimli serbestlik hizmetleri, Bakanlık merkez teşkilatında Daire

Başkanlığı, taşra teşkilatında denetimli serbestlik müdürlükleri, müdürlüğe bağlı bürolar ve
koruma kurulları tarafından yürütülür.

10 Kasım 2021 – Sayı : 31655                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Daire Başkanlığı
MADDE 8 – (1) Daire Başkanlığında; bir Daire Başkanı, yeterli sayıda tetkik hâkimi,

şube müdürü, şef, denetimli serbestlik uzmanı, denetimli serbestlik memuru görev yapar.
(2) Daire Başkanlığı en az üç şube müdürlüğünden oluşur. Daire Başkanlığının görevleri

ve taşra teşkilatındaki yapılanma dikkate alınarak gerektiğinde Bakanlık tarafından şube mü-
dürlüklerinin sayısı arttırılabilir.

Daire Başkanlığının görevleri
MADDE 9 – (1) Daire Başkanlığı 5402 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde sayılan ve

ilgili diğer mevzuatta verilen görevleri yerine getirir.

İKİNCİ BÖLÜM
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Müdürlük
MADDE 10 – (1) Müdürlüklerde; bir müdür, yeterli sayıda müdür yardımcısı, bürolarda

birer şef, yeterli sayıda denetimli serbestlik uzmanı ve memuru, benzeri alanlarda eğitim almış
ve denetimli serbestlik hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilen uzman personel ile diğer
hizmetleri yürütecek görevliler bulunur.

(2) Müdürlüklerin yetki alanı, adalet komisyonunun; müdürlük bulunmayan ilçelerde
kurulan büroların yetki alanı, bulundukları ilçenin yargı çevresi ile sınırlıdır.

(3) Müdürlüklerde;
a) Gelen evrak bürosu,
b) Kayıt kabul bürosu,
c) Değerlendirme ve planlama bürosu,
ç) İnfaz bürosu,
d) Eğitim ve iyileştirme bürosu,
e) Denetim bürosu,
f) Çocuk hizmetleri bürosu,
g) Koruma kurulları bürosu,
ğ) İdari ve mali işler bürosu,
bulunur.
Müdürlüğün görevleri
MADDE 11 – (1) Müdürlük, 5402 sayılı Kanunun 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve

15 inci maddelerinde sayılan ve ilgili diğer mevzuatta verilen görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetimli Serbestlik Büroları

Bürolar
MADDE 12 – (1) Müdürlükler, denetimli serbestlik kararlarının infazı ile diğer işlerini

bürolar aracılığı ile yürütürler. Müdür, büroların etkin, verimli ve iş birliği içinde çalıştırılma-
sından sorumludur.

(2) Müdür, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çalışacağı konuda eğitim almış de-
netimli serbestlik personelini işin yoğunluğunu ve özelliğini dikkate alarak bürolarda görev-
lendirir.

(3) Müdür gerekli görürse denetimli serbestlik uzmanlarını bürolarda işleri koordine
etmek üzere görevlendirebilir.

(4) Müdür yardımcılarının ve şeflerin iş bölümü yapılırken sorumlu oldukları bürolar
belirtilir.
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Gelen evrak bürosu
MADDE 13 – (1) Denetimli serbestlik müdürlüğüne, yargı mercilerinden ve diğer ku-

rumlardan gelen evrak ve tüm yazılar gelen evrak bürosuna gönderilir. Gelen evrak bürosu il-
gisine göre bu yazı ve evrakı ilgili diğer bürolara dağıtır.

(2) Denetimli serbestlik müdürü, iş yoğunluğuna göre gelen evrak bürosunda yeteri ka-
dar denetimli serbestlik memuru görevlendirir.

(3) Gelen evrak bürosunun görevleri şunlardır:
a) Evrak, yazı, dilekçe veya zarfı kabul ve kontrol etmek, açmak, ayırmak, kayıt etmek,

havale etmek, dağıtmak, dosyalamak ve göndermek.
b) Fiziki olarak gelen evrakı, elektronik ortamda taramak ve UYAP bilişim sistemine

aktarmak.
c) Yanlış gelen evrak ile ilgili gerekli işlemi yapmak.
ç) Gizli veya özel evrakın niteliğini korumak.
(4) Gelen evrak bürosu, denetimli serbestlik müdürüne, müdür yardımcısına veya kişiye

özel gelen evrakı açmadan ilgilisine ulaştırır. Gizli kaşeli gelen evrakı doğrudan müdüre veya
görevli müdür yardımcısına iletir.

(5) Denetimli serbestlik kararlarına ilişkin ilâmlar, yargı mercii kararları ya da Cum-
huriyet başsavcılığından gelen yazılar aynı gün kayıt kabul bürosuna gönderilir.

Kayıt kabul bürosu
MADDE 14 – (1) Haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin kayıt ve

kabul işlemleri, kayıt kabul bürosunca yapılır.
(2) Denetimli serbestlik müdürü, iş yoğunluğuna göre kayıt kabul bürosunda yeteri ka-

dar denetimli serbestlik memuru görevlendirir.
(3) Kayıt kabul bürosunun görevleri şunlardır:
a) Müdürlüğe infaz için gönderilen kararların kayıt işlemlerini yapmak.
b) Yükümlülerin adreslerini ve iletişim bilgilerini teyit etmek veya araştırmak.
c) Yükümlülerin ilk müracaatı için yazılı veya elektronik tebligat göndermek ya da yü-

kümlüleri uygun araç ve yöntemlerle müdürlüğe davet etmek.
ç) Süresinde müracaat etmeyen yükümlülerin varsa mazeretini tutanakla kayıt altına

alarak komisyona bildirmek.
d) Süresinde müracaat etmeyenlerin dosyalarını komisyonun onayından sonra kapatmak.
e) Denetimli serbestlik müdürlüğünün görev alanına girmeyen kararları iade etmek.
f) Müracaat eden yükümlüleri; denetimli serbestlik uygulamaları, hak ve yükümlülükler,

ihlal durumları ve bunun sonuçları hakkında bilgilendirmek.
(4) Kayıt ve kabul işlemleri tamamlanan yükümlülerden;
a) Adli kontrol, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ve cezanın konutta çekti-

rilmesi kararı verilenler vaka sorumlusuna, 
b) 35 ve 36 ncı maddeler gereğince risk ve ihtiyaç belirleme işlemi yapılması veya de-

netim planı hazırlanması gereken yetişkinler değerlendirme ve planlama bürosuna, suça sü-
rüklenen çocuklar ise çocuk hizmetleri bürosuna, 

c) Tedavi verilmeksizin denetimli serbestlik tedbiri verilen yetişkinler değerlendirme
ve planlama bürosuna, suça sürüklenen çocuklar ise çocuk hizmetleri bürosuna, 

ç) Tedavi ile birlikte denetimli serbestlik tedbiri verilen tüm yükümlüler vaka sorum-
lusuna, 

yönlendirilir.
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Değerlendirme ve planlama bürosu
MADDE 15 – (1) Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, risk ve ihtiyaçlarına

uygun olarak toplum içinde denetim ve takibi ile iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışma-
ların planlanması, değerlendirme ve planlama bürosunca yapılır.

(2) Denetimli serbestlik müdürü, işin gerektirdiği bilgi ve yeterli beceriye sahip, de-
ğerlendirme ve planlama konusunda eğitim almış, yeteri kadar denetimli serbestlik memurunu
değerlendirme ve planlama bürosunda görevlendirir. Büroda danışmanlık yapmak, değerlen-
dirme ve planlamanın uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde değerlendirme ve planlama
yapmak üzere denetimli serbestlik uzmanı da görevlendirilebilir.

(3) Büroya gelen yükümlüler hakkında önce risk ve ihtiyaç değerlendirmesi yapılır, da-
ha sonra belirlenen risk ve ihtiyaçlara uygun olarak denetim planı hazırlanır. Değerlendirme
ve planlama aynı personel tarafından yapılabileceği gibi değerlendirmeyi yapan personelle
planlamayı yapan personel farklı olabilir.

(4) Büroda görevli denetimli serbestlik personeli, yükümlü hakkında denetim planı ha-
zırlarken;

a) Toplumun ve mağdurun korunmasını,
b) Kararın infaz kabiliyetini,
c) Yükümlünün ihtiyaçlarını, uygunluğunu ve becerilerini,
ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının kat-

kı ve desteğini,
dikkate alır.
(5) Değerlendirme ve planlama bürosunun görevleri şunlardır:
a) 35 inci maddeye göre yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarını belirlemek.
b) Yükümlüler hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının infazını planlamak.
c) 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince haklarında denetimli serbestlik tedbiri

uygulanarak cezanın infazı kararı verilen hükümlüler ile aynı Kanunun 107 nci maddesinin
dokuzuncu fıkrası gereğince denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere
tabi tutulmasına karar verilen hükümlüler hakkında uygulanacak tedbirleri belirlemek ve bu
tedbirlerin infazını planlamak.

ç) Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi ile topluma kazandırılmasına ve iyi-
leştirilmesine yönelik programları belirlemek ve planlamak.

d) Kararların infazı sırasında yükümlülerin uyması gereken kuralları belirlemek.
e) Komisyon tarafından yükümlü hakkında tekrar risk ve ihtiyaç değerlendirmesi ya-

pılması ya da denetim planının yenilenmesine karar verilmesi halinde gerekli işlemleri yap-
mak.

(6) Hazırlanan denetim planları, büroda görevli uzman ya da memur tarafından infaz
işlemleri değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.

(7) Hakkında denetim planı hazırlanan yükümlünün infaz dosyası ve ilgili tüm belgeler
denetim planının komisyon tarafından onaylanması beklenmeksizin aynı gün infaz bürosuna
gönderilir.

İnfaz bürosu
MADDE 16 – (1) Hazırlanan denetim planı doğrultusunda, yükümlüler hakkında be-

lirlenen denetimli serbestlik kararlarının infazı ile yükümlülerin toplum içinde denetimine, ta-
kibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonu infaz bürosunca yapılır.

(2) Denetimli serbestlik müdürü, hizmetin gerektirdiği bilgiye ve yeterli beceriye sahip
olan, bu konuda eğitim almış, yeteri kadar denetimli serbestlik memurunu infaz bürosunda gö-
revlendirir.
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(3) Haklarında denetim planı hazırlanan yükümlüler, infaz bürosuna yönlendirilir. Her
yükümlü için büroda görevli bir denetimli serbestlik memuru, vaka sorumlusu olarak belirle-
nir.

(4) Vaka sorumlusu, denetim planının uygulanmasında; yükümlünün özel hayatının giz-
liliğini ve ihtiyaçlarını dikkate alır ve yükümlü ile iyi niyet çerçevesinde iş birliği yapar.

(5) Vaka sorumlusu;
a) Denetim planının uygulanmasından,
b) Yükümlüyü, denetim planının uygulanması, yükümlülükleri, hakları, ihlalleri ve so-

nuçları hakkında bilgilendirmekten,
c) Yükümlünün, iyileştirilmesine ve toplumla bütünleştirilmesine yönelik programlara

katılımının sağlanmasından,
ç) Yükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin gerçekleştirilmesinden,
d) Yükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesinden,
e) Kararın infazına ilişkin yazışmaların yapılmasından,
f) Yükümlülüklere uymayanlar ile denetimli serbestlik personelinin uyarı, öneri ve çağ-

rılarını dikkate almayanların uyarılması için gerekli yazıların hazırlanmasından ve komisyon
onayından sonra gerekli olanların ilgili hâkime gönderilmesinden,

g) Hâkim veya komisyon tarafından uyarılmasına karar verilen yükümlülere uyarı ka-
rarını tebliğ etmekten ve gerektiğinde yükümlünün müdürlüğe davet edilerek ihlalin sonuçla-
rının açıklanıp sözlü olarak uyarılmasından,

ğ) Denetim planının uygulanması için kurumlar arası yazışmaların yapılmasından,
h) Kararların infazına ilişkin yargı mercilerine gönderilecek rapor ve yazıların hazır-

lanmasından,
ı) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen hükümlülerden, koşullu

salıverilmelerine bir aydan az süre kalanlar hakkında koşullu salıverilme kararı alınması için
gerekli hazırlıkların yapılmasından ve koşullu salıverme öncesi değerlendirme raporunun ha-
zırlanmasından,

i) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen hükümlüler hakkında bir
soruşturma veya kovuşturma olup olmadığının takibinden,

j) Haklarında uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arın-
mak amacıyla tedavi kararı verilen yükümlülerin sevklerinin yapılmasından ve tedavi süreçle-
rinin takip edilmesinden, 

k) Gerektiğinde yükümlünün devam ettiği eğitim kurumu ile çalıştığı kurumun ya da
işin değiştirilmesinden,

l) İnfaz dosyalarının kapatılmasına yönelik işlemlerin yapılmasından ve dosyaların ilgili
yargı merciine gönderilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesinden,

m) Komisyon tarafından risk ve ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesine veya dene-
tim planının yeniden düzenlenmesine karar verilen yükümlülerin değerlendirme ve planlama
bürosuna, çocukların çocuk hizmetleri bürosuna bildirilmesinden,

n) Yükümlünün talebi olması ya da gerekli görülmesi durumunda infaz süreci hakkında
yükümlü ile görüşülmesinden ve alınan geri bildirimlerin ilgili büroya veya komisyona iletil-
mesinden,

sorumludur.
(6) Yükümlünün denetimli serbestlik süreci içinde, risk ve ihtiyaç değerlendirmesinin

yenilenmesini ya da denetim planında değişiklik yapılmasını gerektiren bir durum olduğu tespit
edilirse, komisyondan talepte bulunulur. Komisyonun uygun görmesi halinde, yetişkinler için
değerlendirme ve planlama bürosundan, çocuklar için çocuk hizmetleri bürosundan, tekrar risk
ve ihtiyaç değerlendirmesi yapılması ya da denetim planının yeniden hazırlanması talep edilir.
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(7) Müdür infaz bürosunda, kararların niteliğine göre, kamu hizmeti, adli kontrol, tedavi
ve denetimli serbestlik, çocuk hizmetleri gibi özel infaz birimleri oluşturabilir.

Eğitim ve iyileştirme bürosu
MADDE 17 – (1) Eğitim ve iyileştirme bürosu, vaka sorumlusu tarafından gönderilen

yükümlülerin topluma kazandırılmasına, eğitim ve iyileştirilmesine yönelik denetim planında
belirlenen çalışmaları yürütür. Büroda eğitim ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek üzere yeteri
kadar uzman personel görev yapar.

(2) Eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanlarının görevleri
şunlardır:

a) Yükümlülerle rehberlik ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmek.
b) Müdahale programlarını uygulamak.
c) İyileştirme çalışmaları kapsamında özel hayatın gizliliğine dikkat ederek yükümlü-

lerin aile, okul ve iş yerleriyle iş birliği yaparak çalışmalar yürütmek.
ç) Diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde eğitim ve iyi-

leştirmeye yönelik programlar hazırlamak ve yürütmek.
d) Kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve iyileştirmeye yönelik yürüttükleri

sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile eğitim programlarını tespit etmek; iyileştirme çalış-
maları kapsamında yükümlüleri bu tür programlara yönlendirmek.

e) Haklarında çalışma yükümlülüğü veya eğitim kurumuna ya da programına devam
etme tedbiri verilen yükümlülerin kuruma yerleştirilmesinde, gerektiğinde yükümlülere refakat
etmek.

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinin beşinci
fıkrası ve 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince belirlenen sü-
relerle ilgili yargı merciine sunulmak üzere denetim raporu hazırlayarak infaz bürosuna ilet-
mek.

g) 5275 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, doğurduğu
tarihten itibaren altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan
ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadının cezasının yerine
getirileceği konuta giderek ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu doğrultuda hazırlanacak ihtiyaç tes-
pit raporunu vaka sorumlusuna iletmek. 

ğ) Müdür tarafından iyileştirme kapsamında verilen diğer görevleri planlamak ve yap-
mak.

Denetim bürosu

MADDE 18 – (1) Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi, gerektiğinde kollukla
iş birliği içerisinde denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları tarafından yerine
getirilir.

(2) Denetimli serbestlik müdürü, yükümlü sayısını ve yükümlülerin risk durumlarını
göz önünde bulundurarak, yeteri kadar denetimli serbestlik memurunu denetim bürosunda gö-
revlendirir.

(3) Denetim bürosunda görevli personel içerisinden, izleme merkezi ile birebir çalışmak
ve iletişimi sağlamak üzere elektronik izleme müdahale ekibi oluşturulur.

(4) Denetimli serbestlik personeli denetim ve kontrollerde, yükümlülerin özel hayatla-
rının gizliliğine dikkat ederler, yükümlülere onur kırıcı ve aşağılayıcı muamelede bulunamaz-
lar.
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(5) Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları, denetime ihtiyaç duyu-
lan hâllerde iş durumu gözetilerek müdürlüklerde mesai saatleri içinde veya mesai saatleri dı-
şında vardiya usulü ile çalıştırılabilirler.

(6) Denetim bürosunda görevli infaz ve koruma memurları, işin niteliğine göre ünifor-
malı olarak da çalıştırılabilirler. Üniforma kullanımı ve niteliği Genel Müdürlük tarafından be-
lirlenir.

(7) Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurlarının görevleri şunlardır:
a) Yükümlülerin denetim ve takiplerini yapmak.
b) Denetim sonuçları hakkında vaka sorumlusuna bilgi vermek.
c) Yükümlülere elektronik izleme cihazlarını takmak ve kurmak. 
ç) Elektronik izleme merkezinden yükümlülerin denetim ve kontrolüne ilişkin iletilen

talepleri yerine getirmek.
d) Yükümlüyü çalışacağı kuruma yerleştirmek, eğitim kurumuna ya da programına kay-

dettirmek.
e) Hakkında hapis cezasının konutta çektirilmesine karar verilen hükümlünün, ikamet-

gâh adresine gidilerek infaza ilişkin işlemleri başlatmak.
f) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlü-

lerden kendi işini kuran ve işletenler ile bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalışanları, koşullu
salıverilme tarihine kadar çalıştıkları yerlerde düzenli olarak denetlemek.

g) Görevlendirilmeleri halinde denetimli serbestlik müdürlüğünün ve denetimli ser-
bestlik çalışanlarının güvenliğini sağlamak.

ğ) Müdürün denetime ilişkin vereceği diğer görevleri yapmak.
Çocuk hizmetleri bürosu
MADDE 19 – (1) Denetimli serbestlik müdürlüklerinde, denetimli serbestlik kapsa-

mındaki suça sürüklenen çocuklara yönelik hizmetleri koordine etmek ve yürütmek üzere çocuk
hizmetleri bürosu oluşturulur. Mümkün olması durumunda büro, müdürlüğün diğer birimle-
rinden ve yetişkin yükümlülere yönelik çalışmaların yürütüldüğü kısımlardan ayrı bir yerde
kurulur. 

(2) Suça sürüklenen çocuklara yönelik hizmetleri yürütmek üzere, çocuk hizmetleri bü-
rosunda çocuk hizmetleri konusunda özel eğitim almış yeteri kadar denetimli serbestlik uzmanı
görevlendirilir. Müdürlüğün iş durumu uygun ise büroda görevli uzmanlara, çocuklara yönelik
hizmetler dışında başka görevler verilmez.

(3) Suça sürüklenen çocukların risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, risk ve ihtiyaçlarına
uygun olarak toplum içinde denetim ve takibi ile iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışma-
ların planlanması, tespit edilen risk ve ihtiyaçlara uygun eğitim ve iyileştirme çalışmalarının
uygulanması ve denetimli serbestlik sürecinin tamamında suça sürüklenen çocuğun izlenmesine
yönelik iş ve işlemler, çocuk hizmetleri bürosu tarafından yerine getirilir.

(4) Çocuk hizmetleri bürosunun görevleri şunlardır:
a) Müdürlüğe ilk başvuru sırasında suça sürüklenen çocuk ve yasal temsilcisini dene-

timli serbestlik süreci, yükümlülükler, hak ve sorumluluklar ile müdürlüğün çalışmaları konu-
sunda bilgilendirmek.

b) Suça sürüklenen çocukların risk ve ihtiyaçlarını belirlemek.
c) Belirlenen risk ve ihtiyaçlar ile denetimli serbestlik kararının içeriğine uygun olarak

36 ncı maddede yer alan usul ve esaslara göre denetim planı hazırlamak; hazırlanan denetim
planında toplumun ve mağdurun korunmasını, kararın infaz kabiliyetini, suça sürüklenen ço-
cuğa uygunluğunu, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluş-
larının katkı ve desteğini dikkate almak.
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ç) Belirlenen risk ve ihtiyaçlara yönelik destek alabileceği kişi ve kuruluşlar hakkında
çocuğa bilgi vermek, gerekli yönlendirmeleri yapmak ve yapılan yönlendirmelerin çocuk üze-
rindeki etkisini takip etmek.

d) Hazırlanan denetim planlarını, komisyonun onayına sunmak.
e) Komisyon tarafından, suça sürüklenen çocuklar hakkında tekrar risk ve ihtiyaç de-

ğerlendirmesi yapılması ya da denetim planının yenilenmesine karar verilmesi halinde gerekli
işlemleri yapmak.

f) Hakkında denetim planı hazırlanan suça sürüklenen çocuğun infaz dosyası ve ilgili
tüm belgeleri denetim planının komisyon tarafından onaylanmasını beklemeksizin aynı gün
infaz bürosuna göndermek.

g) Suça sürüklenen çocuklara yönelik bireysel görüşme, grup çalışması, seminer ve di-
ğer eğitim ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek.

ğ) Aile görüşmeleri yapmak.
h) Gerekli görülmesi halinde suça sürüklenen çocuğun risk ve ihtiyaçlarının değerlen-

dirilmesi, uygun müdahalenin planlanabilmesi, çocuğun tekrar suça sürüklenmesini önlemeye
yönelik yürütülen çalışmalarda gerekli iş birliğinin sağlanabilmesi amacıyla ev, okul, iş yeri
ve benzeri ziyaretleri yapmak.

ı) Suça sürüklenen çocuk hakkında verilen denetimli serbestlik kararının gerekleri dı-
şında, suça sürüklenen çocuğun istekli katılımı ile çocuğun tekrar suça sürüklenmesini önle-
meye hizmet edecek ve hayatına olumlu yönde katkı sunacak diğer çalışmaları planlamak, ko-
ordine etmek, çocuğu bu çalışmalar için teşvik etmek ve bu çalışmaların çocuk üzerindeki et-
kilerini takip etmek.

i) Komisyona, suça sürüklenen çocuklar hakkında yapılan değerlendirmelerde dikkate
alınmak üzere çocuk ile yürütülen çalışmalar ve değerlendirme konusuna ilişkin görüşü içeren
rapor sunmak.

j) Haklarında çalışma yükümlülüğü veya eğitim kurumuna ya da programına devam
etme tedbiri verilen suça sürüklenen çocukların kuruma yerleştirilmesinde, gerektiğinde ço-
cuklara refakat etmek.

k) 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin beşinci fıkrası, 5275 sayılı Kanunun 107 nci
maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5395 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile
39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince belirlenen sürelerle ilgili yargı merciine sunulmak
üzere denetim ve değerlendirme raporu hazırlayıp infaz bürosuna iletmek.

l) Hapis cezasının konutta infazına karar verilen çocukların adresine gitmek, konutu
inceleyerek ihtiyaçlarını tespit etmek ve tespit edilen ihtiyaçları raporlayarak vaka sorumlusuna
iletmek. 

m) Denetimli serbestlik süreci başladıktan sonra on sekiz yaşını dolduran kişilerle,
gerek görülmesi halinde, eğitim ve iyileştirme çalışmalarına devam etmek.

n) Müdür tarafından çocuk hizmetleri kapsamında verilen diğer görevleri planlamak
ve yapmak.

(5) Çocuk hizmetleri bürosu, müdürlüğün yetki sınırları içerisinde çocuklara yönelik
çalışma yürüten tüm kurum, kuruluş ve kişilerle  koordinasyon içinde çalışır.

Koruma kurulu bürosu
MADDE 20 – (1) Koruma kurulu bürosu, koruma kurulunun sekretarya işlerini yürütür,

koruma kuruluna başvuran hükümlülerin taleplerini değerlendirir. Büroda yeteri kadar dene-
timli serbestlik personeli görevlendirilir.

(2) Koruma kurulu bürosunca, ceza infaz kurumlarından iş arama izni alarak çıkan hü-
kümlülerin talep etmeleri halinde çalışabileceği işler ya da çalışacağı yerler hakkında hükümlü
bilgilendirilir, koşullu salıverme sonrasında da koruma kurullarına müracaat edebileceği hü-
kümlüye bildirilir.
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İdari ve mâli işler bürosu
MADDE 21 – (1) İdari ve mâli işler bürosu, müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli

bir şekilde yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu idari işleri planlar ve yürütür; mal ve hizmet
alımlarını gerçekleştirir. Büroda yeteri kadar denetimli serbestlik memuru görevlendirilir.

(2) İdari ve mâli işler bürosu;
a) Ödeneklerin takibi ile tahakkuk iş ve işlemlerini,
b) Gerekli araç, gereç ve malzeme ile hizmet teminini,
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve güvenlik hizmetlerini,
ç) Bakım ve onarım işlerini,
d) Mutemetlik işlemlerini,
e) Personel işlemleri ile idari ve mâli işlerle ilgili diğer iş ve işlemleri,
yürütmekle görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetimli Serbestlik Personeli

Denetimli serbestlik müdürünün görev ve sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Denetimli serbestlik müdürü, müdürlüğün en üst amiri olup, görev-

lerinden dolayı sıralı amirlerine karşı sorumludur.  
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) İşlerin aksatılmadan yürütülmesini, denetimli serbestlik personelinin iş birliği içeri-

sinde etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını, maiyetindeki memurların yetiştirilmesini sağlamak.
b) Denetimli serbestlik personeli üzerinde mevzuatın öngördüğü şekilde gözetim ve

denetim yetkisini kullanmak.
c) Mevzuat ve yetkili mercilerce verilen emirler çerçevesinde müdürlüğün genel ida-

resine ait hesap işlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetimini yapmak.
ç) Müdürlüğün hizmetleriyle ilgili genel ihtiyaçları, öncelikleri, bir sonraki yılda yapı-

lacak işleri belirlemek ve bu konularla ilgili tahmini gider verilerini hazırlayarak Genel Mü-
dürlüğe sunmak.

d) Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini geliştirmek ve müdürlüğü
temsil etmek.

e) Komisyonun toplantı zamanı ile görüşülecek konuları belirlemek.
f) Müdürlükte görev yapan denetimli serbestlik personelinin iş bölümünü personelin

görev tanımlarına uygun bir şekilde yaparak, tüm personele tebliğ etmek.
g) Asayiş, güvenlik ve benzeri konularda ortaya çıkan sorunlarla ilgili gecikmeksizin

önlem almak, önlemlerin yetersiz kalması halinde, durumu derhal Cumhuriyet başsavcılığı ara-
cılığıyla Genel Müdürlüğe bildirmek.

ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Denetimli serbestlik müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE 23 – (1) Müdür yardımcısı, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun ola-

rak yürütülmesinden, kendisine bağlı büro ve personelin etkin ve verimli şekilde çalışmasından
müdüre karşı sorumludur.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Kendisine bağlı büroların koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
b) Büronun çalışmalarını izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
c) Gerektiğinde müdürlüğü temsil etmek, müdürün yokluğunda müdüre vekâlet etmek.
ç) Görev verilmesi halinde komisyona başkanlık etmek, komisyonun toplantı zamanı

ile görüşülecek konuları belirlemek.
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d) Müdüre ait görevlerin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak ve müdür tarafından
verilen diğer görevleri yapmak.

Şefin görev ve sorumlulukları
MADDE 24 – (1) Şef, denetimli serbestlik müdürü veya müdür yardımcısı tarafından

verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, kendisine bağlı büro ve personelin
etkin ve verimli şekilde çalışmasından müdüre ve müdür yardımcısına karşı sorumludur.

(2) Şefin görevleri şunlardır:
a) Kendisine bağlı büroların koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
b) Büronun çalışmalarını izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, gerekti-

ğinde müdür yardımcısı veya müdüre iletmek.
c) Gerektiğinde müdürlüğü temsil etmek, müdür veya müdür yardımcısının yokluğunda

vekâlet etmek.
ç) İdareye ait görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak ve müdür veya müdür yar-

dımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Denetimli serbestlik uzmanının görev ve sorumlulukları
MADDE 25 – (1) Denetimli serbestlik uzmanı; yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma

kazandırılmalarına yönelik denetim planında belirlenen çalışmaların yükümlü için uygunluğunu
değerlendirmekten, uygun görülen çalışmaların denetim planında yer almaması halinde planın
yenilenmesi için komisyona öneride bulunmaktan ve belirlenen iyileştirme çalışmalarını yü-
rütmekten sorumludur.

(2) Denetimli serbestlik uzmanının görevleri şunlardır:
a) Yükümlülerle rehberlik ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmek. 
b) Yükümlülerin boş zamanlarının yapılandırılmasına yönelik eğitsel ve sosyal çalış-

maları diğer kurumlarla iş birliği içinde yürütmek.
c) Yükümlülerin; iyileştirme süreçlerini izlemek ve yükümlünün durumu hakkında vaka

sorumlusunu sözlü ya da gerektiğinde yazılı olarak bilgilendirmek.
ç) Sosyal araştırma raporu hazırlamak.
d) Gerektiğinde hizmetler listesinin oluşturulmasında görev almak.
e) Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ile denetim planlarının hazır-

lanmasında danışmanlık yapmak, değerlendirme ve planlamanın uygunluğunu kontrol etmek
ve gerektiğinde değerlendirme ve planlama yapmak.

f) Yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik projeler hazırlamak
ve yürütmek.

g) İyileştirme çalışmalarına esas olmak üzere, denetim altındaki hükümlülerle ev, okul
veya iş yerinde özel hayatın gizliliğine dikkat ederek görüşmeler yapmak.

ğ) Koruma kurulları çalışmaları kapsamında, gerektiğinde denetimli serbestlik memuru
ile birlikte ev ve iş yeri ziyaretlerine gitmek.

h) Suça sürüklenen çocukların risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, risk ve ihtiyaçlarına
uygun olarak toplum içinde denetim ve takibi ile iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışma-
ların planlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Komisyona, suça sürüklenen çocuklar hakkında yapılan değerlendirmelerde dikkate
alınmak üzere çocuk ile yürütülen çalışmalar ve değerlendirme konusuna ilişkin görüşü içeren
rapor sunmak.

i) Haklarında çalışma yükümlülüğü veya eğitim kurumuna ya da programına devam
etme tedbiri verilen suça sürüklenen çocukların kuruma yerleştirilmesinde, gerektiğinde ço-
cuklara refakat etmek.
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j) 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin beşinci fıkrası, 5275 sayılı Kanunun 107 nci
maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 5395 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile
39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince belirlenen sürelerle ilgili yargı merciine sunulmak
üzere denetim ve değerlendirme raporu hazırlayarak infaz bürosuna iletmek.

k) Haklarında hapis cezasının konutta infazına karar verilen çocuklar ile doğurduğu ta-
rihten itibaren altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan
ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların adresine git-
mek, konutu inceleyerek ihtiyaçlarını tespit etmek ve tespit edilen ihtiyaçları raporlayarak vaka
sorumlusuna iletmek. 

l)  Yükümlülerin iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılmasına yönelik müdür
tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Denetimli serbestlik memurunun görev ve sorumlulukları
MADDE 26 – (1) Denetimli serbestlik memuru, müdürlüğün idari işleri ile infaz işle-

rinin yürütülmesinden, kalem hizmetlerinden ve yükümlülerin toplum içinde denetim ve taki-
binin yapılmasından sorumludur.

(2) Denetimli serbestlik memurunun görevleri şunlardır:
a) Kararların kayıt işlemleri ile dosyayla ilgili yazışmaları yapmak ve diğer kalem hiz-

metlerini yürütmek.
b) Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarını belirlemek.
c) Denetim planını hazırlamak.
ç) Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibini yapmak.
d) Hizmetler listesi, kurumsal eğitimler ve programlar listesi ile çalışma protokolünün

hazırlanmasında görev almak.
e) Koruma kurulları talep ve takip formunu doldurmak, koruma kurullarınca uygun bu-

lunan projeleri hazırlamak.
f) Denetimli serbestlik ve koruma kurulları çalışmaları kapsamında ev ve iş yeri ziya-

retleri yapmak.
g) Denetimli serbestlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili, müdür tarafından ve-

rilen diğer görevleri yapmak.
Müdürlük dışından görevlendirilen uzmanın görev ve sorumlulukları
MADDE 27 – (1) Müdürlük dışından görevlendirilen uzman en az on beş gün süre ile

bir denetimli serbestlik uzmanının refakatinde çalışır. Bu süre içerisinde görevlendirilen uzmana
iyileştirme ve denetim sürecinde yapılan tüm çalışmalar ile ilgili bilgi verilir.

(2) Görevlendirilen uzmanın denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yetersiz olma-
sı, çalışma usul ve esaslarına uymaması, görevlerini aksatması veya görevlendirmenin gerek-
lerinin ortadan kalkması durumunda görevine komisyon tarafından son verilebilir.

(3) Görevlendirilen uzman, eğitim ve iyileştirme bürosunda çalışır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetimli Serbestlik Personelinin Çalıştırılmasına

İlişkin Usul ve Esaslar

Denetimli serbestlik personelinin atanması ve görevlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Müdürlüğe, Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca,

denetimli serbestlik yardım ve koruma hizmetleri için, infaz ve koruma memurluğuna ilk defa
atama veya ceza infaz kurumlarından görevlendirme yapılmasında; bu hizmetlere yönelik en
az iki ay süreli hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamış olma koşulu aranır. Müdürlüklerden
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ceza infaz kurumlarına veya adliyelere, ceza infaz kurumlarından veya adliyelerden müdür-
lüklere atama veya görevlendirmeye ilişkin adalet komisyonu kararları, ilgisine göre Genel
Müdürlük veya Personel Genel Müdürlüğüne gönderilerek alınacak Bakanlık onayı ile tamam-
lanır.

Denetimli serbestlik personelinin çalıştırılması
MADDE 29 – (1) Denetimli serbestlik personeli, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve

esaslara, yapılan iş bölümüne ve yaptıkları görevin gereklerine uygun olarak çalıştırılır.
(2) Müdürlüklerde ilk defa çalışmaya başlayan denetimli serbestlik memurları, sırasıyla

gelen evrak, kayıt ve kabul, denetim bürolarında, daha sonra da diğer bürolarda çalıştırılırlar.
Mevcut iş durumu ve personel sayısı ile ilk defa çalışmaya başlayan personelin niteliklerine
ve eğitimine göre müdür farklı bir görevlendirme de yapabilir.

(3) Denetimli serbestlik personeli bürolarda, öncelikle aldıkları hizmet içi eğitime göre
görevlendirilirler.

(4) Personelin görevlendirildiği büronun değiştirilmesi halinde, değişiklik gerekçesi
Daire Başkanlığına bildirilir. 

Farklı çalışma usulü ve süresi
MADDE 30 – (1) Denetimli serbestlik personeli, çalışma süresi, günlük çalışmanın

başlama ve bitiş saatleri ve fazla çalışma hususlarında genel hükümlere tabidir.
(2) Denetimli serbestlik personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 178 inci maddesi ve 19/2/1975 tarihli ve 7/9493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik uyarınca, mü-
dürün gerekli görmesi halinde, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmek-
sizin çalıştırılabilir. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir
gün izin verilir. Fazla çalışma izninin kullanımı konusunda genel hükümler uygulanır.

(3) Çalışma çizelgeleri müdürlükçe düzenlenir.
Mesai sonrası ve hafta sonları çalışma
MADDE 31 – (1) Denetimli serbestlik personeli, günlük çalışma saatleri dışında, mesai

sonrası ve hafta sonları denetimli serbestlik faaliyetleri kapsamında çalışabilirler.
(2) Mesai sonrası ve hafta sonları çalışma, önceden müdürlüğe yazılı olarak iletilir ve

müdürün onayının ardından çalışma yapılır.
(3) Mesai sonrası ve hafta sonları çalışma yapılması halinde, gerekli güvenlik önlem-

lerinin alınması için yeteri kadar denetimli serbestlik memuru görevlendirilir.
(4) Mesai sonrası ve hafta sonları çalışma durumunda, denetimli serbestlik personeline

fazla çalışma ücreti verilmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM
İyileştirme ve Denetim Çalışmalarına İlişkin Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu

İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonu
MADDE 32 – (1) Denetimli serbestlik müdürlüğünde; yükümlüler hakkında verilen

kararları ve bu kararların yerine getirilmesine ilişkin hususlara dair yapılan başvuruları değer-
lendirmek ve bu konuda karar vermek üzere, müdürün veya müdürün görevlendireceği müdür
yardımcısının başkanlığında, değerlendirme ve planlama, infaz, eğitim ve iyileştirme ile de-
netim bürolarında görevli birer personelin katılımıyla infaz işlemleri değerlendirme komisyonu
oluşturulur.
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(2) Komisyon listesi bir takvim yılı için oluşturularak her yıl aralık ayı içerisinde Genel
Müdürlüğün onayına sunulur. Komisyon listesi onaylanana kadar eski komisyon görevine de-
vam eder. Üyelerden birinin geçici yokluğunda toplantıya aynı bürodan başka bir personel ka-
tılır. Atama, unvan değişikliği ya da geçici görevlendirme nedeniyle personelin görev yerinin
değişmesi ve doğum izni, ücretsiz izin, istifa, emeklilik gibi zaruri hâllerde yeni komisyon
üyesi belirlenerek Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonunun görevleri
MADDE 33 – (1) Komisyon;
a) Yükümlüler hakkında hazırlanan denetim planının ve belirlenen yükümlülüklerin,

Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile yükümlünün ihtiyaçlarına uygun olup olmadığının in-
celenmesine, hazırlanan denetim planının onaylanmasına veya reddine,

b) Denetimli serbestlik uzmanları tarafından veya sivil toplum kuruluşlarınca ya da gö-
nüllü kişiler tarafından grup çalışmasında uygulanacak programın onaylanmasına,

c) Vaka sorumlusu tarafından yükümlülerin uyarılmasına ilişkin yapılan taleplerin de-
ğerlendirilmesine,

ç) Elektronik izleme ile denetim ve takibi yapılacak yükümlülerin belirlenerek Daire
Başkanlığına önerilmesine,

d) Yükümlülüğün kaldırılmasına veya değiştirilmesine ya da yükümlülüğe ara veril-
mesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesine,

e) Yükümlünün başka denetimli serbestlik müdürlüğüne nakil taleplerinin değerlendi-
rilip karara bağlanmasına,

f) İhlal nedeniyle dosyanın gerektiğinde kapatılarak ilgili yargı merciine gönderilmek
üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesine, 

g) Yükümlüler tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesine,
ğ) Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının yeniden belirlenmesine yönelik taleplerin değer-

lendirilmesine,
h) Konutta infaz kararlarının yerine getirilmesinde, konutun değiştirilmesi ile yüküm-

lünün evden ayrılabileceği sürelere ilişkin vaka sorumlusunun önerisinin incelenerek karara
bağlanmasına,

ı) Müdürlükte gönüllü çalışmak isteyenlerin başvuru taleplerinin kabulüne, reddine ve
gönüllü çalışanın görevine son verilmesine,

i) Kurumsal eğitimler ve programlar listesi ile çalışılacak sivil toplum kuruluşlarının
onaylanmasına veya reddine,

ilişkin işlemleri yapar.
(2) Komisyon, gerekli gördüğünde denetim planlarının bu Yönetmelikte belirlenen usul

ve esaslara uygun olup olmadığını inceleyebilir. Yetişkinler hakkında hazırlanan denetim plan-
ları için eksik bulunan hususların değerlendirme ve planlama bürosu tarafından, çocuklar hak-
kında hazırlanan denetim planları için eksik bulunan hususların çocuk hizmetleri bürosu tara-
fından tamamlanmasını ve denetim planının yeniden düzenlenmesini ister.

(3) Hazırlanan denetim planının bu Yönetmeliğe ve yükümlünün ihtiyaçlarına uygun
olmadığı gerekçesiyle komisyon tarafından onaylanmaması halinde, bu süreçte yükümlülüğün
ihlal edilip edilmediğinin değerlendirilmesinde onaylanmama gerekçeleri de göz önünde bu-
lundurulur.

Komisyonun toplanması ve kararların alınması
MADDE 34 – (1) Komisyonun toplantı zamanı ve gündemi diğer üyelerin de görüşü

alınarak komisyon başkanı tarafından belirlenir. Komisyon, önüne gelen işleri yedi gün içeri-
sinde karara bağlar.
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(2) Komisyon, müdürlükte yeterli sayıda personel bulunmaması halinde başkan hariç
en az iki üyeyle toplanır. Komisyon kararları, katılanların oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği
halinde başkanın bulunduğu tarafa üstünlük tanınır. Karara muhalif olan üye muhalefetine iliş-
kin gerekçeyi kararın ekine yazar. 

(3) Müdür, komisyonun sekretarya işlerini yürütmek üzere yeteri kadar denetimli ser-
bestlik personeli görevlendirebilir.

(4) Görevlendirilen personel, gündeme alınacak talepleri inceler, araştırır, toplantı gün-
demini hazırlayarak müdüre sunar, komisyon kararlarını ilgilisine iletir.

(5) Risk ve ihtiyaç belirleme işleminin yenilenmesi ile denetim planı değişikliği talep-
lerinde bu talep komisyonca değerlendirilir; gerekli görülmesi halinde talepte bulunan personel
veya ilgili yükümlü, gerekçeleri dinlenmek üzere komisyon toplantısına davet edilir.

(6) Çocuklar hakkında yapılan değerlendirmelerde çocuk hizmetleri bürosu tarafından
hazırlanan, çocuk ile yürütülen çalışmaları ve değerlendirme konusuna ilişkin görüşü içeren
rapor dikkate alınır. Talebinin olduğu durumlarda çocuk hizmetleri bürosunda görevli denetimli
serbestlik uzmanı komisyon toplantısına katılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyileştirme Çalışmaları

Risk ve ihtiyaçların belirlenmesi
MADDE 35 – (1) Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında, toplum içinde denetim,

takip ve iyileştirilmesine karar verilen yükümlülerin, yeniden topluma kazandırılmalarına yö-
nelik çalışmalara temel oluşturması amacıyla objektif bir değerlendirme sistemi ile risk ve ih-
tiyaçlarının belirlenmesi, denetimli serbestlik uygulamalarının temelini oluşturur.

(2) Denetimli serbestlik uygulamalarında risk değerlendirmesi; yükümlünün kendisine,
ailesine, mağdura, topluma ve denetimli serbestlik personeline karşı taşıdığı zarar verme riski
ile tekrar suç işleme riskinin belirlenmesidir.

(3) Denetimli serbestlik uygulamalarında ihtiyaçların belirlenmesi; yükümlülerin suç
tekrarının ve zarar verme risklerinin en aza indirilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla
kişinin ihtiyaç duyduğu hizmet ve programların belirlenmesidir.

(4) Yükümlüye yönelik yürütülecek iyileştirme çalışmaları, mevcut yapılandırılmış araç
ve yöntemlerle risk ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesinin ardından belirlenir. 

(5) Risk ve ihtiyaçların belirlenmesi; yükümlü müdürlüğe ilk başvurduğunda değerlen-
dirme ve planlama bürosunda görevli denetimli serbestlik personeli tarafından yerine getirilir.
Çocukların risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, çocuk hizmetleri bürosunda görevli denetimli
serbestlik uzmanı tarafından yapılır.

(6) Gerek görülmesi halinde komisyon kararı ile risk ve ihtiyaçlar yeniden değerlendi-
rilir.

(7) Risk ve ihtiyaçları belirlendikten sonra, yükümlü hakkında denetim planı hazırla-
nır.

(8) Risk ve ihtiyaçların belirlenmesi işlemi;
a) 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbiri uygula-

narak cezanın infazına karar verilenler, 
b) 5237 sayılı Kanunun 51 inci veya 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesi gereğince

rehberlik edecek bir uzman kişi görevlendirilen ya da yargı mercii tarafından rehberlik çalış-
malarına katılma yükümlülüğü verilenler,

c) 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesi gereğince denetimli serbestlik müdürlüğü ta-
rafından belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına karar verilenler,
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ç) 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbiri veri-
lenler,

d) 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesi gereğince mükerrirlere özgü denetimli ser-
bestlik kararı verilenlerden aynı Kanunun 107 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında
yükümlülük belirlenen ya da yükümlülük belirlenmemiş olmakla birlikte kendisi ile yürütülecek
ihtiyaç değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarına katılmaya istekli olanlar,

e) 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesi gereğince tedavi amaçlı programlara katılma
yükümlülüğü verilenler, 

f) 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesi gereğince denetimli serbestlik kararı verilen-
ler,

hakkında yapılır. 
(9) Adli kontrol kararı verilen suça sürüklenen çocuklar hakkında ihtiyaç değerlendir-

mesi yapılır.
(10) Haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma veya gözetim altında ücret karşılığı

çalıştırılma kararı verilen yükümlülerin çalıştırılacakları yeri belirlemek amacıyla; kendisine,
ailesine, mağdura ve topluma karşı taşıdığı zarar verme riski ile tekrar suç işleme riskinin be-
lirlenmesine yönelik risk analizi yapılır.

Denetim planı
MADDE 36 – (1) Denetim planı; yükümlü hakkında verilen kararların toplum içinde

infazının, denetim sürecinin, yükümlünün iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik
çalışmaların planlandığı, denetimli serbestlik personelinin çalışma yöntemini belirleyen bel-
gedir.

(2) Yükümlüler için hazırlanan denetim planında; denetim ve kontrole ilişkin hususlar,
uyulması gereken kural ve yükümlülükler, denetimin ve yükümlülüklerin süresi, çalışmaların
yürütülmesinde iş birliği yapılacak kişi ve kuruluşlara ilişkin hususların yanı sıra haklarında
risk ve ihtiyaç belirleme işlemi yapılanların tespit edilen risk ve ihtiyaçlarına yönelik iyileştirme
çalışmalarına yer verilir.

(3) Denetim planı, yükümlünün müdürlüğe müracaatından itibaren en geç beş iş günü
içinde hazırlanır. Denetim planında, planı hazırlayan denetimli serbestlik memuru ve değer-
lendirme ve planlama bürosunda görevli uzman ile yükümlünün imzası bulunur. İmzadan im-
tina halinde denetim planını imzalamamanın yükümlülükten muafiyet anlamına gelmediği yü-
kümlüye bildirilerek bu husus denetim planının altına yazılıp imzalanır. Denetim planının bir
nüshası yükümlüye verilir. Çocuklar hakkında denetim planına yönelik iş ve işlemler, çocuk
hizmetleri bürosu tarafından yerine getirilir ve hazırlanan denetim planında öngörülen yüküm-
lülükler ile çocuğun katılması gereken programlar kanuni temsilcisine de açıklanır. 

(4) Yükümlünün; yükümlülüklerinin neler olduğu, hangi durumların ihlal sayılacağı ile
plan süresince dikkat etmesi gereken hususları doğru ve yeterli olarak anlayıp anlamadığı teyit
edilir.

(5) Denetim planı, hazırlandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve derhal komisyonun
onayına sunulur. Planın onaya sunulması yürürlüğü durdurmaz.

(6) Komisyon tarafından gerekli görülmesi halinde denetim planı yenilenir.
(7) Haklarında;
a) Adli kontrol kararı verilen yetişkinler,
b) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kararı verilenler,
c) Cezanın konutta çektirilmesi kararı verilenler,
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ç) 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesi kapsamında yükümlülük belirlenmeksizin aynı
Kanunun 108 inci maddesi gereğince mükerrirlere özgü denetimli serbestlik kararı verilenler-
den kendisi ile yürütülecek ihtiyaç değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarına katılmaya istekli
olanlar hariç olmak üzere mükerrirlere özgü denetimli serbestlik kararı verilenler,

için denetim planı hazırlanmaz. Bu yükümlülere yükümlülükleri ile uyması gereken
kuralları ve dikkat etmesi gereken hususları içeren bilgilendirme formu tebliğ edilir. Bu form
denetim planı yerine geçer.

(8) Adli kontrol kararı verilen suça sürüklenen çocuklar hakkında tespit edilen ihtiyaç-
ları doğrultusunda denetim planı hazırlanır.

Denetim ve değerlendirme raporu
MADDE 37 – (1) Denetim raporu; yükümlünün, denetim sürecinin, uygulanan iyileş-

tirme programları kapsamında topluma uyumdaki başarısının, olumsuz davranışlarını değiş-
tirmek için gösterdiği çabanın ve bu doğrultuda genel gelişiminin değerlendirildiği, ayrıca suça
sürüklenen çocuklar bakımından, kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile çocu-
ğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa
karşı sorumluluklarını gereğince yerine getirip getirmedikleri, kararın değiştirilmesini gerektirir
bir durum olup olmadığı ve istenen diğer hususlarda ilgili yargı merciine gönderilen rapordur.

(2) Değerlendirme raporu; denetim altında bulunan çocuğun şahsî, sosyal ve duygusal
durumunun, okul ve arkadaş çevresinin, aile yaşantısının göz önünde bulundurularak yapılan
rehberlik ve iyileştirme çalışmaları neticesinde çocuğun nasıl bir gelişme gösterdiğinin, olum-
suz davranışlarını değiştirmedeki istekliliği ve başarısı ile çocuk hakkında yapılmasının faydalı
olacağı düşünülen diğer çalışmaların belirtildiği mahkeme veya çocuk hâkimine gönderilen
rapordur.

(3) İlgili yargı merciine gönderilmek üzere;
a) 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesi ge-

reğince rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü verilen yükümlüler hakkında üç ayda bir
denetim raporu,

b) 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince denetim altına alınma kararı verilen
suça sürüklenen çocuklar hakkında her ay denetim raporu,

c) 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince denetim altına alınma kararı verilen
suça sürüklenen çocuklar hakkında üç ayda bir değerlendirme raporu,

hazırlanır.
(4) Değerlendirme raporu hazırlandığı hâllerde denetim raporu, bu rapor içinde değer-

lendirilir.
(5) Denetim ve değerlendirme raporu, infaz ve denetim ile iyileştirme çalışmalarının

değerlendirildiği iki bölümden oluşur. Rapor, vaka sorumlusu tarafından; denetim, eğitim ve
iyileştirme bürosu ile çocuk hizmetleri bürosundan yükümlü hakkında bilgi alınarak hazırlanır.
Raporun iyileştirme çalışmaları ile değerlendirme ve önerilerine ilişkin bölümü, ilgili denetimli
serbestlik uzmanı tarafından doldurulur.

İyileştirme çalışmaları
MADDE 38 – (1) Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında, risk ve ihtiyaç değer-

lendirmesi sonucunda gerek duyulması veya yargı mercii tarafından rehberlik çalışmalarına
hükmedilmesi halinde yükümlünün riskleri göz önünde bulundurularak, ihtiyaçlarına uygun
iyileştirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar, eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli denetimli
serbestlik uzmanları tarafından yürütülür. Çocuklara yönelik iyileştirme çalışmaları, çocuk hiz-
metleri bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanları tarafından yerine getirilir. 

(2) Yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasında sivil toplum kuruluşla-
rıyla iş birliği yapılmasına ve toplumsal katılım sağlanmasına önem verilir.
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(3) Toplum içinde denetim ve takibi yapılan yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma
kazandırılması; diğer kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde, bireysel
görüşme ve grup çalışması yapılması, boş zamanların yapılandırılması, yükümlülerin meslek
kursları ve eğitim programlarına katılmalarının sağlanması gibi faaliyetlerle yerine getirilir.

(4) İyileştirme çalışmalarına yükümlüleri tanımak amacıyla bireysel görüşme yapılması
ile başlanır. Yükümlünün grup çalışmasına hazır hale gelmesi ve gerekli görülmesi halinde iyi-
leştirme çalışmalarına grup çalışması ile devam edilebilir.

(5) Bireysel görüşme; yükümlü ile birebir ve uygun fiziki koşullarda, önceden belir-
lenmiş bir amaç ve plan çerçevesinde yürütülür. Bireysel görüşme sayısı on ikiden, görüşme
aralıkları üç haftadan fazla olamaz. Bireysel görüşme sayısı yükümlünün ihtiyacı doğrultusunda
komisyon kararı ile artırılabilir. Her bir görüşme otuz dakikadan az, kırk beş dakikadan fazla
yapılamaz. Bireysel görüşmenin içeriğini planlamak ve gerçekleştirmek, eğitim ve iyileştirme
bürosu ile çocuk hizmetleri bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanının sorumluluğun-
dadır. Bireysel görüşmeler hem süreç hem de oturumlar açısından başlangıç, gelişme ve son-
landırma olmak üzere üç aşamadan oluşacak şekilde planlanır. Bireysel görüşme, denetimli
serbestlik uzmanı tarafından yapılandırılarak yürütülebileceği gibi müdahale programı kapsa-
mında da yapılabilir.

(6) Grup çalışması, uygun fiziki koşullarda en az dört, en fazla on altı kişilik gruplar
halinde en fazla on beş gün arayla yapılır. Müdürlüğün grup çalışmalarına uygun fiziki mekâna
sahip olmaması halinde, başka kurum ya da kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına ait uygun
mekânlar, grup çalışmaları için kullanılabilir. Grupların oluşturulmasında, yükümlülerin yaş
gruplarına, benzer sorun alanlarına ve benzer risk düzeyine sahip olmalarına dikkat edilir. Yü-
kümlüler, haklarında verilen yükümlülük kararlarının niteliğine bakılmaksızın, rehberlik ve
iyileştirme çalışmaları kapsamında aynı grup içerisinde yer alabilirler. Grup çalışması sürecinde
yükümlülerin durumu periyodik olarak değerlendirilir ve ihtiyaç duyulması halinde iyileştirme
çalışmaları bireysel görüşmelerle de desteklenir. Grup çalışması, müdahale programı kapsa-
mında yürütülebileceği gibi denetimli serbestlik uzmanı tarafından yapılandırılarak da yapıla-
bilir. Yükümlüler, diğer kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kişilerce yürütülen yapılandırılmış
grup çalışmalarına da yönlendirilebilir.

(7) Yükümlülerle yapılan tüm çalışmalar ve yükümlüye dair değerlendirmeler UYAP’ta
ilgili ekranlarda kayıt altına alınır. Yükümlülere ilişkin bilgiler, özel hayatın gizliliği gerekçe-
siyle kayıt altına alınmazlık yapılamaz. Görüşmelerin içeriği ve yapılan çalışmalar denetlene-
bilir ve hesap verilebilir şekilde kaydedilir. Görüşmeler sırasında öğrenilen özel hayata ilişkin
bilgilerin gizliliğine özen gösterilir ve bu bilgiler ilgili olmayan kişi veya kurumlarla paylaşıl-
maz.

(8) Grubun işleyişini bozabilecek özelliğe sahip olan yükümlüler grup çalışmasına dâhil
edilmezler. Bu yükümlülerle bireysel görüşme yürütülür. Yükümlünün grup çalışmasına hazır
hale gelmesi halinde iyileştirme çalışmaları grup çalışması ile yürütülebilir.

(9) Boş zamanların yapılandırılması; yükümlünün, toplumla bütünleşmesini destekle-
mek, olumlu sosyal davranışlarını, ilgi alanlarını ve becerilerini geliştirerek uyumlu bir birey
olmasını sağlamak amacıyla yükümlünün ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitsel, sosyal, kül-
türel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirilmesidir. Boş zamanların yapılandırılması ça-
lışmaları; diğer kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının programlarına yönlendirme şeklinde
yürütülebileceği gibi müdürlük içinde de yapılabilir. Boş zamanların yapılandırılmasında ku-
rumsal eğitimler ve programlar listesinden de yararlanılır.

(10) Yükümlüye yönelik yürütülen eğitim, iyileştirme ve rehberlik çalışmalarının, mü-
dürlük dışında diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının veya gönüllü kişilerin
yürütmüş olduğu programlara yönlendirmek suretiyle yapılmasına karar verilmesi halinde, yü-
kümlünün bu programlara katılması bir yükümlülük olarak belirlenebilir.
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(11) İyileştirme faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra on gün içerisinde tüm süreç-
lerin izlenmesine imkân veren bir belge düzenlenir ve ilgili vaka sorumlusuna iletilir.

Sosyal araştırma raporu
MADDE 39 – (1) Sosyal araştırma raporu; şüpheli veya sanığın geçmişi, ailesi, çevresi,

eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik, ruhsal ve psikolojik durumu ile çevresinin sistemli bir bakış
açısıyla değerlendirildiği, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk ile ihtiyaçlarının belirlendiği
ve bu ihtiyaçlara yönelik hizmet, program ve kaynaklarla ilgili önerileri içeren hüküm öncesi
rapordur.

(2) Rapor; soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talep etmesi veya kovuşturma
evresinde hâkim ya da mahkemenin isteği üzerine denetimli serbestlik uzmanı tarafından ha-
zırlanır.

(3) Rapor; şüpheli veya sanık ile bunların aile ve sosyal çevreleriyle görüşülerek ha-
zırlanır. Gerekli görülmesi halinde mağdur ile de görüşülebilir.

(4) Raporda; şüpheli veya sanığın kimlik bilgileri, varsa önceki suç bilgileri, sağlık bil-
gileri, ailesi, yaşadığı yer, arkadaş çevresi, eğitimi, kişisel özellikleri, sosyal ve ekonomik du-
rumu, bilişsel ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk ile tutum ve dav-
ranışları belirtilir. Raporun sonuç bölümünde, suç işlenmesinde risk oluşturabilecek unsurlar
ve kişinin topluma ve kendisine zarar verme riski değerlendirilir.

(5) Denetimli serbestlik uzmanı, kişinin hapis dışı ceza veya tedbir kararı ile toplum
içinde iyileştirilmesinin mümkün olduğu kanaatinde ise hapis cezası verilmesinin kişi üzerinde
oluşturabileceği olumsuz etki ve sonuçları değerlendirerek, hapis dışı ceza veya tedbir kararı
verilmesi durumunda şüpheli veya sanığın iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması
için ihtiyaç duyacağı hizmet, program veya kaynakları belirtir. Raporun sonunda takdirin mah-
kemeye ait olduğu açıkça yazılır.

(6) Raporun hazırlanması sürecinde kişinin yanlış beyan verdiğine dair izlenim edinil-
mesi veya verilen cevapların çelişkili olması durumunda bu husus gerekçeleri ile birlikte ra-
porun sonuç bölümünde açıklanır. Ayrıca raporun hazırlanmasıyla ilgili bütün kaynaklar ve
bilgi toplama biçimleri ile gerekli olduğu halde yapılamayan işlemler, görüşmelerin yerine ge-
tirilememe gerekçesi ile birlikte raporda belirtilir.

(7) Rapor hazırlanırken şüpheli veya sanığın ceza infaz kurumunda bulunması hâlinde,
rapor, ceza infaz kurumuna gidilerek hazırlanır. Raporu hazırlayan denetimli serbestlik uzmanı,
ceza infaz kurumuna giderek şüpheli veya sanık ile konuşulanları başkalarının duymayacağı
ancak görüşmenin güvenlik nedeniyle ceza infaz kurumu görevlilerince izlenebileceği bir or-
tamda açık görüş usulüne tabi olarak yapar. Denetimli serbestlik uzmanının talep etmesi halinde
görüşmede, ceza infaz kurumu görevlisi hazır bulunur. Ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik
uzmanının şüpheli veya sanık ile görüşebilmesi için gerekli işlemleri yerine getirir.

(8) Denetimli serbestlik uzmanı tarafından düzenlenen sosyal araştırma raporu, müdür-
lüğe sunulur. Bu rapor, talep eden ilgili makama iletilir ve UYAP bilişim sistemi ortamında
saklanır. Sosyal araştırma raporu, kişisel bilgiler içerdiğinden bu raporun saklanmasında özel
hayatın gizliliğine dikkat edilir.

(9) Şüpheli ve sanıkların sadece kişisel ve ekonomik durumlarının tespitine ilişkin ta-
lepler sosyal araştırma raporu kapsamında değerlendirilmez, bu talepler kolluk ya da ilgili bi-
rimlerce yerine getirilir.

(10) Ceza infaz kurumunda bulunan ve hakkında sosyal araştırma raporu talep edilen
şüpheli veya sanık ile ilgili olarak ceza infaz kurumundan rapor içeriğinde kullanılmak üzere
bilgi talep edilebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetimli Serbestlik Kararlarının Yerine Getirilmesinde Genel Hükümler

Kayıt işlemleri
MADDE 40 – (1) Yargı mercileri tarafından Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen de-

netimli serbestlik kararları en geç üç gün içerisinde UYAP bilişim sistemine kaydedilir.
(2) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ilişkin kararlar, ceza infaz

kurumu idaresince tüm ekleri ile birlikte ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir ve
denetimli serbestlik müdürlüğünce bu karar, aynı gün kaydedilir.

(3) Denetimli serbestlik kararlarının kayıt işlemleri, kayıt kabul bürosunda görevli per-
sonel tarafından yapılır.

(4) Denetimli serbestlik personeli, UYAP bilişim sistemine veya Genel Müdürlükçe be-
lirlenen defter ile belgelere, sorumlu oldukları işlerle ilgili kayıtları doğru, eksiksiz ve zama-
nında girmek, sıralı amirler ise bu kayıtları kontrol ederek hata veya eksikliklerin giderilmesini
sağlamak ve eksikliklerin tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri başlat-
makla görevlidir.

Tebligat
MADDE 41 – (1) Denetimli serbestlik kararlarının kaydedilmesinden itibaren yüküm-

lülere üç iş günü içerisinde yapılacak yazılı veya elektronik tebligatta, tebliğden itibaren on
gün içerisinde müdürlüğe başvurulması gerektiği belirtilir.

(2) Düzenlenen tebligatta, yükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen
bir mazereti olmadan müdürlüğe gelmemesi veya hakkında belirlenen yükümlülüklerin gereğini
yerine getirmemesi halinde, denetimli serbestlik kararının niteliğine göre ceza infaz kurumuna
gönderilmesine karar verilebileceği, seçenek yaptırım veya tedbirin hapse çevrilebileceği
ya da koşullu salıverilme kararının geri alınabileceği gibi gelmemenin hukuki sonuçları
yükümlüye bildirilir.

(3) Usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen yükümlü on gün içerisinde müdür-
lüğe müracaat etmezse uyarı ve tekrar tebligat yapılmaksızın komisyonun onayından sonra ka-
yıt kapatılarak infaz dosyası Cumhuriyet başsavcılığına geri gönderilir.

(4) Haklarında;
a) Adli kontrol tedbiri,
b) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma,
kararı verilen yetişkin yükümlülerin müdürlüğe başvurması istenmez. Bu yükümlülerin

adreslerine tebligat yoluyla tebliğ edilen bilgilendirme formunda; yükümlünün haklı, geçerli
ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazereti olmadan hakkında belirlenen yükümlülüklerin
gereğini yerine getirmemesi halinde, denetimli serbestlik kararının niteliğine göre, yerine ge-
tirmemenin hukuki sonuçları yükümlüye bildirilir.

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi halinde,
hükümlüye ayrıca müdürlüğe müracaat etmesi için tebligat yapılmaz. Hükümlünün süresi için-
de müdürlüğe gelmesi beklenir.

(6) Cezanın konutta çektirilmesine karar verilmesi halinde hükümlüye tebligat yapıl-
maz. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren denetim bürosunda görevli denetimli ser-
bestlik memuru, hükümlünün adresine giderek kararın infazına ilişkin çalışmaları başlatır.

(7) Adli para cezasını ödememesi nedeniyle haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştı-
rılma kararı verilen hükümlülere ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından on gün içinde Cumhuriyet
başsavcılığına müracaat etmesi, etmediği takdirde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararına
uymamış sayılacağı ve hapis cezasının açık ceza infaz kurumunda infaz edileceğini belirten
çağrı kağıdı gönderilir. Hükümlünün yapılan çağrıya on günlük süre içinde başvurması halinde
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kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararının yerine getirilmesi için evrak bağlı bulunan dene-
timli serbestlik müdürlüğüne, hükümlünün başka yerde ikamet etmesi veya başka adres bildir-
mesi durumunda, dosya bu yer denetimli serbestlik müdürlüğüne iletilmek üzere ilgili Cum-
huriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığınca kararın denetimli serbestlik mü-
dürlüğüne iletilmesi sonrası müdürlük bu madde hükümlerine göre tebligat işlemini gerçek-
leştirir. Hakkında adli para cezasını ödememesi nedeniyle kamuya yararlı bir işte çalıştırılma
kararı verilmiş hükümlünün ceza infaz kurumunda olması durumunda, hükümlü hakkında ve-
rilen denetimli serbestlik altında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımı hükümlünün ceza
infaz kurumundan salıverilmesine müteakip infaz edilmek üzere kararı veren mahkemenin bu-
lunduğu Cumhuriyet başsavcılığı ilamat bürosunda bekletilir.

(8) Denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesi sırasında kayıt işlemlerinin ta-
mamlanmasından sonra yükümlülerin ilk müracaatı için yapılacak tebligat işlemleri, bu madde
hükümlerine göre kayıt kabul bürosunca yerine getirilir.

Yükümlülerin uyması gereken kurallar
MADDE 42 – (1) Hakkında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlü;
a) Yapılan çağrılara ve hazırlanan denetim planına,
b) İyileştirme çalışmaları kapsamında belirlenen yükümlülüklere,
c) Kararın infazı ve denetim için belirlenen kurallara,
ç) Denetimli serbestlik personelinin uyarı ve önerilerine,
uymak ve katlanmak zorundadır.
(2) Yükümlülüğün elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle yerine getirilmesine karar

verilmesi durumunda yükümlü, denetiminde kullanılacak olan elektronik cihazları usulüne uy-
gun olarak kullanmak ve korumak zorundadır.

(3) Yükümlü, denetimli serbestlik personeli ile cezaların infazında görev alan diğer ku-
rumların personeline saygılı davranmak, müdürlüğün ve diğer kurumların işleyişinin bozul-
maması ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için gerekli özeni ve dikkati göstermek zo-
rundadır. 

(4) Yükümlü, müdürlüğe veya yükümlülüğün diğer kurumlarla iş birliği halinde infaz
edildiği yerlere alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında ya da kesici, delici aletler
ve ateşli silahlarla gelemez ve bu şekilde yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalış-
malara katılamaz.

(5) Yükümlü yerleşim yeri adresini değiştirir ise yeni adresini müdürlüğe bildirmekle
yükümlüdür. Yeni adresin bildirilmemesi ve adres kayıt sisteminden de tespit edilememesi ha-
linde, yükümlünün eski adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

(6) Askere alınan yükümlü, müdürlüğe durumunu bildirmek ve ilgili belgeleri iletmek,
mahpusluk ya da askerlik durumu sona eren yükümlü on gün içerisinde denetimli serbestlik
müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır.

(7) Bu maddede belirtilen kurallar yükümlülük yerine geçer. Yükümlü bu kurallara uy-
mak ve katlanmak zorundadır.

İzin ve nakiller
MADDE 43 – (1) Yükümlü başka denetimli serbestlik müdürlüğüne nakli gerektirecek

şekilde yerleşim yeri adresini değiştirmek isterse bu durumu ve yeni adresini önceden denetimli
serbestlik müdürlüğüne yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte bildirmekle yükümlüdür.

(2) Adres değişikliği talebi komisyon tarafından değerlendirilip dosyanın başka bir de-
netimli serbestlik müdürlüğüne gönderilmesine karar verilene kadar yükümlülüklerin yerine
getirilmesine devam edilir. Yükümlünün daha önce müdürlüğe bildirdiği eski adresine yapılan
tebligat geçerli sayılır.
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(3) Yükümlünün yerleşim yeri adresi değişikliği veya başka bir nedenle infazının başka
bir denetimli serbestlik müdürlüğünde yapılmasına ilişkin talebi değerlendirilirken, ileri sürülen
mazeretin doğruluğu ile gerekliliği araştırılır. İnfazdan kaçmak veya yükümlülüğü etkisiz kıl-
mak amacıyla yapıldığı anlaşılan nakil talepleri reddedilir.

(4) Nakil talebi kabul edilen yükümlü, nakil kararının tebliğinden itibaren beş gün içinde
yeni yerleşim yeri adresinin bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zo-
rundadır.

(5) Yükümlü, hakkında belirlenen yükümlülükleri etkisiz kılacak ya da aksatacak şe-
kilde müdürlüğün yetki sınırları dışına izinsiz olarak çıkamaz. Yükümlünün haklı bir mazerete
dayanan talebi ve vaka sorumlusunun uygun görüşü doğrultusunda denetimli serbestlik müdürü
tarafından yükümlüye beş güne kadar izin verilebilir. Denetim süresi boyunca toplam kullanılan
izin süresi, yükümlünün ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin
ölümü veya ağır hastalığı hariç olmak üzere, on beş günü geçemez. İzinde geçen süreler infaz-
dan sayılır.

(6) İzin kullanan yükümlüye izin belgesi verilir.
(7) Haklarında adli kontrol tedbiri verilen şüpheli veya sanıkların izin ya da başka de-

netimli serbestlik müdürlüğüne nakil talepleri değerlendirilmesi için ilgili yargı merciine gön-
derilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına iletilir.

Yükümlülerin uyarılması
MADDE 44 – (1) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için uyulması gereken kurallar ile

karara uygun olarak hazırlanan programa ve denetimli serbestlik personelinin bu kapsamdaki
uyarı ve çağrılarına uyulmaması yükümlülüğün ihlali sayılır. Yükümlülüğün ihlal edilmesi du-
rumunda vaka sorumlusunun teklifi üzerine yükümlü, komisyon tarafından veya Kanunda yazılı
hâllerde komisyonun önerisi üzerine infaz hâkimi tarafından uyarılır.

(2) Uyarı bir yazı ile yükümlüye tebliğ edilir. Gerektiğinde yükümlü, müdürlüğe davet
edilerek yükümlülüklerine ilişkin hususlar ve ihlalin sonuçları vaka sorumlusu tarafından ken-
disine sözlü olarak da açıklanır. Yükümlünün gelmemesi durumunda daha önce yapılmış olan
yazılı uyarı yeterli sayılır.

(3) Denetimli serbestlik kararlarının infazında, yükümlülüğün bir yıl içerisinde mazereti
olmaksızın ve kasıtlı olarak üç defa ihlal edilmesi yükümlülüğe uymamada ısrar etme sayılır.
Yükümlünün ikinci kez uyarılmasının ardından bir yıl içerisinde üçüncü ihlalin tespit edilmesi
halinde dosyanın kapatılması ile ilgili süreç başlatılır. Suça sürüklenen çocuklar ve denetimli
serbestlik kararının infazına başlandığı tarihte çocuk olup infaz sürecinde on sekiz yaşını dol-
duranlar bakımından ise yükümlünün bir yıl içerisinde üçüncü kez uyarılmasının ardından bir
yıl içinde dördüncü ihlalin tespit edilmesi halinde dosyanın kapatılması ile ilgili süreç başlatı-
lır.

(4) Uyarı için yapılan tebligatta, bir yıl içerisinde suça sürüklenen çocuklar ve denetimli
serbestlik kararının infazına başlandığı tarihte çocuk olup infaz sürecinde on sekiz yaşını dol-
duranlar bakımından dördüncü kez, diğer yükümlüler bakımından üçüncü kez ihlal durumunun
tespit edilmesi halinde tekrar bir uyarının yapılmayacağı, dosyanın kapatılması ile ilgili sürecin
başlatılacağı ve dosyanın ilgili yargı merciine gönderileceği yükümlüye ihtar edilir.

(5) Bu Yönetmeliğin dördüncü kısmının dördüncü bölümü ile beşinci kısmının üçüncü
bölümünde düzenlenen yükümlülüklerin ihlali halinde yükümlünün uyarılmasına infaz hâkimi
tarafından, diğer yükümlülüklerin ihlalinde ise komisyon tarafından karar verilir.

(6) Adli kontrol tedbirlerinin infazında tedbir kararının gereklerini mazereti olmaksızın
ve kasıtlı olarak ihlal eden şüpheli veya sanık uyarılmaz, varsa mazereti komisyon tarafından
değerlendirilir. Suça sürüklenen çocukların adli kontrol tedbirini ihlal etmeleri halinde yargı
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merciine yapılan bildirimde adli kontrol süresince çocuğa rehberlik eden uzman tarafından ger-
çekleştirilen ihtiyaç değerlendirmesine, yürütülen iyileştirme çalışmalarına ve çocuğun ilgili
çalışmalara katılım durumuna yer verilir.

Denetimli serbestlik kararlarının değiştirilmesi, durdurulması veya kaldırılması
MADDE 45 – (1) Denetimli serbestlik kararının;
a) Yükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi,
b) İnfazının mümkün olmaması,
c) Yükümlünün tutuklanması, hapis cezasının infazına başlanması veya askere alınması

nedeniyle infazının imkânsız hale gelmesi,
ç) 5395 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca tedbirden beklenen

yararın elde edilmesi,
d) Hapis cezasından daha ağır sonuçlar doğurması,
durumunda Kanunda aksine bir düzenleme yoksa vaka sorumlusunun önerisi üzerine

komisyon tarafından ilgili yargı merciinden denetimli serbestlik kararının değiştirilmesi, kal-
dırılması veya uygun olan başka karar verilmesi talep edilebilir.

(2) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına veya koşullu salıverilmede
denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına karar verilen
hükümlüler hakkında belirlenen yükümlülüklerin değiştirilmesine komisyon tarafından karar
verilir.

(3) Bu Yönetmeliğin dördüncü kısmının ikinci ve dördüncü bölümü ile beşinci kısmının
ikinci ve üçüncü bölümünde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında yükümlünün
işlediği bir suç nedeniyle; tutuklanması veya mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlan-
ması ya da askere alınması durumunda yargı mercii tarafından aksine bir hüküm de verilmez
ise yükümlülüğün yerine getirilmesi durdurulur. Yükümlü, denetim süresi içerisinde serbest
bırakılır veya askerlik hizmeti sona ererse yükümlülüğün yerine getirilmesine devam edilir.
Denetim süresinin sonunda yükümlünün mahpusluk halinin veya askerlik durumunun devam
etmesi durumunda dosya kapatılarak Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla ilgili yargı merciine
gönderilir. Ceza infaz kurumunda veya askerlikte geçirilen süreler denetim süresinden sayılır.
Bu süre içinde rehberlik kapsamında verilen yükümlülüğün yerine getirilmesinde yargı mer-
ciine verilecek raporlar ceza infaz kurumu ile iş birliği içerisinde hazırlanır. Hâkime gönderi-
lecek rapora esas olmak üzere üç ayda bir kişinin gelişimi ve davranışları hakkında ceza infaz
kurumu idaresinden bilgi istenir.

Denetim ve takip
MADDE 46 – (1) Yükümlülerin toplum içinde izlenmesi, denetimi ve takibi, denetim

bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları tarafından yerine getirilir.
(2) Tehlikeli veya mükerrir suçlular ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,

uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, cinsel saldırıda bulunma, çocuk-
ların cinsel istismarı ve cinsel taciz gibi suçlardan hüküm giyenlerin denetim ve takibinde kol-
lukla iş birliği yapılır.

(3) Denetlenecek yükümlülerin listesi ve denetim usulü vaka sorumlularınca belirlene-
rek, müdürün onayına sunulur. Denetim görevlileri kendilerine verilen listeye uygun olarak
denetim görevini yerine getirirler. Yapılan denetimler tarih, saat ve yer belirtilmek suretiyle tu-
tanak altına alınır.

(4) Yükümlü hakkında belirlenen tedbirin türüne, denetimin yoğunluğuna, suçun özel-
liğine ve yükümlünün durumuna göre, geceleri ve hafta sonlarını da kapsayacak şekilde dene-
tim yapılır.

(5) Yükümlülerin topluma veya mağdura zarar verme durumu ile tekrar suç işleme riski
açısından yoğun denetim altında tutulması söz konusu ise yükümlünün denetim ve takibinde
elektronik cihazlar kullanılabilir.
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(6) Yükümlülerin müdürlüklere girişlerinde gerek duyulması halinde üstleri aranabilir,
alkol kontrolü yapılabilir.

Kaydın kapatılması

MADDE 47 – (1) Denetimli serbestlik yükümlülüğünün;
a) Usulüne uygun tebligata rağmen yerine getirilmesine başlanmaması,
b) Uyarılara rağmen ihlal edilmesi,
c) Yargı mercii tarafından kaldırılması,
ç) İnfaz edilmesi,
halinde kayıt kapatılarak durum Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla ilgili yargı mer-

ciine bildirilir.
(2) Tedbir veya yükümlülüğün infazının tamamlanması ya da yükümlülüğün herhangi

bir nedenle sona ermesi halinde, ilgili kurum ya da kuruluştan yükümlüyle ilgili yapılan işlem-
lere dair belgelerin gönderilmesi istenir.

(3) Denetimli serbestlik kararlarının infazı sırasında ihlal nedeniyle dosyanın kapatıl-
ması halinde durum yükümlüye tebliğ edilerek ilgili mahkemeye itiraz hakkı olduğu bildirilir.

(4) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı kararlarında hükümlü hak-
kında işlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı tutuklama kararı verilmesi halinde dosya
kapatılarak durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen hâller için; adli kontrol kararlarında 57 nci maddeye göre,
denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı kararlarında ise 87 nci maddesine göre
işlem yapılır.

Şikâyet ve itiraz

MADDE 48 – (1) Yükümlüler ile kanuni temsilcileri, infaz hizmetlerinin yürütülmesi
sırasında müdürlükçe hazırlanan denetim planları ve raporları ile müdürlükçe yapılan uyarılar
gibi işlem ve eylemlerin Kanun ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuata aykırı olduğu ge-
rekçesiyle müdürlüğe itirazda ya da infaz hâkimliğine şikâyette bulunabilirler.

(2) Yükümlü, hakkındaki işlem ve eylemleri öğrendiği tarihten itibaren on beş gün, her
halde işlem ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâ-
kimliğine başvurabilir.

(3) Şikâyet, dilekçe ile doğrudan infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi; Cumhuriyet
başsavcılığı veya denetimli serbestlik müdürlüğü aracılığıyla da yapılabilir. Doğrudan infaz
hâkimliğine yapılmayan başvurular hemen ve en geç üç gün içinde infaz hâkimliğine gönderilir.
Sözlü yapılan şikâyet, tutanağa bağlanır ve tutanağın bir sureti başvurana verilir.

(4) Şikâyet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini dur-
durmaz. Ancak infaz hâkimi giderilmesi güç veya imkânsız sonuçların doğması ve işlem veya
faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda işlem
veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

(5) Müdürlük işlemlerine karşı yapılan itirazlar komisyon tarafından, koruma kurulu
kararlarına karşı itirazlar koruma kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır. Kararlara karşı
infaz hâkimliğine şikâyette bulunulabilir. Müdürlük işlemlerine ve koruma kurulu kararlarına
yapılan itirazlar şikâyetteki usullere tabidir.

(6) Yükümlüyle ilgili birinci fıkra kapsamında yapılan karar ve işlemlere ilişkin yazış-
malarda veya belgelerde, yükümlülerin şikâyet ve itiraz hakkı ile süresi açıkça belirtilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kararların İnfazında Kişi ve Kurumlarla İş birliği

Diğer kurumların görevleri, teşvik ve iş birliği
MADDE 49 – (1) Denetimli serbestlik kararlarının infazı, diğer kurumlar ve sivil top-

lum kuruluşları ile iş birliği içerisinde, toplumsal katılım sağlanarak yerine getirilir. Kamu ku-
rum ve kuruluşları, denetimli serbestlik hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunurlar
ve denetimli serbestlik personeline yardımcı olurlar.

(2) Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile müdürlüklerin görevlerine ilişkin olarak iletilen
istemler, kolluk görevlilerince yerine getirilir.

(3) Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi gerektiğinde kollukla iş birliği içe-
risinde yapılır. Özellikle tehlikeli ve riskli olduğu tespit edilen yükümlülerin bilgileri kollukla
paylaşılır ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

(4) Psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, eğitim uzmanı, öğretmen ve benzeri personeli
çalıştıran kurum ve kuruluşlar ihtiyaç hâlinde müdürlüğün bu nitelikte personel istemine yar-
dımcı olurlar.

(5) Aile veya çocuk mahkemelerinde görevli benzeri personel, müdürlüğün önerisi ve
Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine denetimli serbestlik hizmetlerine yardımda bulunur.

(6) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve der-
nekler, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler denetimli serbestlik hizmetlerine katkıda bulunmaya teş-
vik edilir.

İş birliği protokolü
MADDE 50 – (1) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma ile gözetim altında

ücret karşılığında çalıştırılma yükümlülükleri kapsamında yükümlü çalıştıracak olan kamu ku-
rum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet üreten özel kuruluşlarla, yükümlünün çalıştırılması,
çalışılacak işin nitelikleri, çalışma süresinin belirlenmesi ve diğer hususlarla ilgili protokol im-
zalanır. İş birliği protokolünü müdür ile kurum yetkilisi imzalar.

(2) İş birliği protokolünde; kurumun adı, hizmetlerin türü, çalışma saatlerinin müdürlük
ve kurumun ortak kararı ile belirleneceği, takip çizelgesinin iş yerindeki yükümlünün çalışma-
sından sorumlu kişi tarafından doldurulacağı, protokolün yürürlük süresi, protokolün sona ere-
ceği hâller, cinsiyet ve çocuk/yetişkin ayrımı da dikkate alınarak çalıştırılabilecek yükümlü sa-
yısı, iş yerinin yükümlüye veya çocuğa iş güvenliği ve sağlığı ile işin yapılması için gerekli
olan araç ve gereçleri sağlayacağı, işveren ve diğer çalışanlar tarafından yükümlünün insan
haklarına ve kişilik haklarına saygı gösterileceği gibi bilgiler yer alır.

(3) Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından muhtaç durumda olduğu tespit edilen
yükümlülerin, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünü yerine getirirken
mutat vasıta ile yaptıkları yol giderleri müdürlük bütçesinden, iaşe giderleri ise çalıştırıldıkları
kurum bütçesinden ilgili mevzuat hükümleri kapsamında karşılanabilir. Bu husus, iş birliği ya-
pılacak kurum ile görüşülür ve iş birliği protokolünde belirtilir.

Hizmetler listesi
MADDE 51 – (1) Hizmetler listesi; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hiz-

met üreten özel kuruluşların, yükümlüleri hangi işlerde ne kadar süreyle çalıştırabileceklerine
dair bilgilerin bulunduğu listedir.

(2) Hizmetler listesi kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet üreten özel
kuruluşların yetkilileriyle görüşmeler yapılarak hazırlanır. Yükümlülerin toplum içinde kamuya
yararlı işlerde çalıştırılmasıyla ilgili olarak kurum yetkilileri bilgilendirilir.

(3) Hizmetler listesinde; çalışmanın yapılacağı yerleşim yeri, işin türü, çalışmanın sü-
rekli olup olmadığı, çalışma saatleri ile çalışma süresine ilişkin bilgiler yer alır. Hizmetler lis-
tesinde kurumun adı belirtilmez.
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(4) Hizmetler listesi, her yıl Ocak ayının ikinci haftasına kadar yargı çevresindeki ilgili
kurumlardan hükümlüleri ne suretle çalıştırabileceklerine dair bilgi alınarak oluşturulur.

Çalışma protokolü
MADDE 52 – (1) Hakkında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yüküm-

lülüğü veya gözetim altında ücret karşılığında çalıştırılma yükümlülüğü verilen yükümlülerin
kurumda işe başlatılmalarından önce müdürlüğün, iş yerinin ve yükümlünün görev ve sorum-
luluklarının yer aldığı çalışma protokolü, denetimli serbestlik personeli, yükümlü ile iş yeri
temsilcisi arasında imzalanır.

(2) Çalışma protokolünde; yükümlünün çalıştırılacağı işin türü, mahiyeti ve süresi, uy-
ması gereken güvenlik tedbirleri, yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda yapılacak
işlemler, iş yerinde kime karşı sorumlu olduğu, iş güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemlerin
işveren tarafından alınacağı gibi bilgiler yer alır.

(3) Gözetim altında çalışma protokolünde yukarıdaki bilgilere ek olarak iş, vergi ve
sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülüklerin işverenler tarafından yerine getirileceği,
yükümlülere ücret ödeneceği bilgisine yer verilir.

(4) Çalışma protokolü, yükümlünün dosyasında saklanır.
Kurumsal eğitimler ve programlar listesi
MADDE 53 – (1) Müdürlük, eğitim programına devam etme kararlarının yerine geti-

rilmesi, yükümlülerin topluma kazandırılması ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, bulun-
duğu yargı çevresindeki kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının yü-
rüttükleri eğitim programları, iş ve meslek kursları ile yükümlülerin boş zamanlarının yapılan-
dırılacağı eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelik faaliyet ve programları
tespit eder.

(2) Her yılın Aralık ayının sonuna kadar oluşturulan veya yıl içerisinde güncellenen
programlar listesi, değerlendirme ve planlama bürosu ile çocuk hizmetleri bürosunda görevli
personele ve vaka sorumlusuna bildirilir.

(3) Hazırlanan kurumsal eğitimler ve programlar listesi ile çalışılacak sivil toplum ku-
ruluşları, komisyonun onayına sunulur.

Gönüllü çalışanlar
MADDE 54 – (1) Denetimli serbestlik hizmetlerinde bu Yönetmelikte belirtilen ilkeler

gözetilerek gönüllü kişilerden de yararlanılabilir.
(2) Gönüllü çalışabilmek için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını bitirmiş olmak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı

alt bendinde sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak.
(3) Çalışmak isteyen gönüllüler müdürlüğe dilekçe ile başvurur. Gönüllülerden; gönüllü

başvuru formunu doldurmaları ve yerleşim yeri belgesi istenir. Başvurana ait adli sicil belgesi
müdürlük tarafından temin edilir. Başvurular, komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır.
Başvurusu kabul edilen gönüllülere müdürlükçe tanıtım kartı verilir.

(4) Gönüllü çalışanlar hakkında görev, yetki ve sorumluluk yönünden kamu görevlile-
rine ilişkin hükümler ile 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-
rinin Yargılanması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Gönüllü çalışanların görevleri
sebebiyle işlemiş oldukları suçlarla ilgili olarak soruşturma izni, soruşturmaya konu eylemin
gerçekleştiği yer adalet komisyonu başkanı tarafından verilir.

(5) Gönüllülerin hizmet verecekleri alana yönelik programların hazırlanması, takibi ve
değerlendirilmesi müdürün görevlendirdiği uzmanın rehberliğinde olur. Gönüllüler çalışmak
istedikleri alanı seçme konusunda bilgi, beceri ve ilgi alanları göz önüne alınarak yönlendirilir.
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(6) Gönüllü çalışanlardan; psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, pedagog, eğitim uz-
manı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği unvanına sahip olanlara, sosyal araş-
tırma raporu düzenleme ve sorumluluğunu yazılı olarak kabul etmeleri hâlinde rapor hazırlama
görevi verilebilir.

(7) Gönüllülerin çalışmalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için onları hizmete teş-
vik edecek ortam müdürlük tarafından sağlanır.

(8) Gönüllülerin beşinci ve altıncı fıkraya göre belirlenen çalışma programı, sorumlu-
lukları, müdürlüğün genel işleyişi ve kuralları ile bunlara uymamanın sonuçları gönüllü çalışana
yazılı olarak bildirilir. Gönüllü çalışmaya başlayanların listesi müdürlük tarafından Daire Baş-
kanlığına bildirilir. 

(9) Gönüllüler, çalıştıkları müdürlüğün genel işleyişi ile çalışma usul ve esaslarına doğ-
rudan veya dolaylı müdahalede bulunamaz.

(10) Belirlenen kurallara ve çalışma programına uymayan gönüllülere yazılı uyarı
yapılır. Uyarıya rağmen kurallara ve çalışma programına uygun davranmayan gönüllülerin
görevine müdürün teklifi üzerine komisyon tarafından son verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Denetimli Serbestlik Kararlarının İnfazı

BİRİNCİ BÖLÜM
Adli Kontrol Tedbirleri ve Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi

Adli kontrol
MADDE 55 – (1) Adli kontrol, şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine bir veya birden

fazla yükümlülüğe tâbi tutularak, toplum içinde denetimini öngören bir koruma tedbiridir.
Adli kontrol tedbirleri
MADDE 56 – (1) Adli kontrol tedbirlerinden;
a) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvur-

mak: Şüpheli veya sanığın kararda belirlenen yerlere, belirtilen aralıklarla düzenli olarak baş-
vurmasını,

b) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşla-
rına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak: Şüpheli veya sanığın
müdürlük ya da bir başka kişi veya mercie, kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çağ-
rılmasını ve bu kişiye veya mercie gerektiğinde çalıştığı iş veya meslek uğraşı hakkında ya da
devam etmekte olduğu eğitim hakkında bilgi vermesini ve bu konuda denetlenmesini,

c) Tedavi veya muayene tedbirine uymak: Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu
maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla hastaneye yatmak dâhil, tedavi veya mua-
yene tedbirlerine tâbi olmayı ve bunları kabul etmeyi,

ç) Konutunu terk etmemek: Şüpheli veya sanığın yargı mercii tarafından belirlenen ko-
nutunu mazereti olmaksızın veya izin almaksızın terk etmemeyi,

d) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek: Şüpheli veya sanığın yargı mercii tara-
fından belirlenen yeri veya yerleşim bölgesini mazereti olmaksızın veya izin almaksızın terk
etmemeyi,

e) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek ya da ancak bazı yerlere gidebilmek: Şüpheli
veya sanığın yargı mercii tarafından belirlenen yere veya yerleşim bölgesine mazereti olmak-
sızın veya izin almaksızın gitmemeyi ya da ancak bazı yerlere gidebilmesini,

f) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak: Yargı mercii kararında belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde suça sürüklenen çocuğun belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurma-
masını,

ifade eder.
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Adli kontrol tedbirlerinin yerine getirilmesi
MADDE 57 – (1) Adli kontrol kararı kaydedildikten sonra, infaz işlemlerinin başlatıl-

ması için karar doğrudan vaka sorumlusuna gönderilir. Hakkında adli kontrol kararı verilen
şüpheli veya sanığa gönderilen tebligatta; adli kontrol tedbirinin türü, tedbirin ne şekilde ve ne
zaman yerine getirileceği, uyulması gereken kurallar, tedbire uymamanın sonuçları ile adli
kontrol tedbirinin gereklerinin derhal yerine getirilmesi gerektiği açıklanır. Kararın niteliğine
göre gerekli ise ilgili kişi, kurum veya kuruluşa derhal yazı yazılarak adli kontrol tedbirinin
içeriği açıklanır; şüpheli veya sanığın hakkındaki adli kontrol tedbirinin gereklerini süresinde
yerine getirip getirmediği ve adli kontrol tedbirine devam edip etmediği hususlarında bilgi is-
tenir.

(2) Tebligata rağmen mazereti olmaksızın ve kasıtlı olarak adli kontrol tedbirinin ge-
reklerini yerine getirmeyen, tedbirin infazına başlandıktan sonra tedbirin gereklerini yerine ge-
tirmeye devam etmeyen veya tedbiri ihlal eden şüpheli veya sanık uyarılmaksızın hakkında
karar verilmesi için dosya Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla ilgili yargı merciine gönderilir.
İlgili yargı merciinden karar gelene kadar adli kontrol tedbirinin infazına devam edilir. 

(3) Suça sürüklenen çocuklara yönelik adli kontrol kararlarının infazında çocuğun ailesi
veya sosyal çevresi ile iş birliği yapılmasının gerekli olması halinde her aşamada özel hayatın
gizliliğine dikkat edilir ve çocuğun ifşa olmaması için gerekli önlemler alınır.

(4) Adli kontrol tedbirlerinin yerine getirilmesinde, şüpheli veya sanıklar hakkında risk
ve ihtiyaç değerlendirilmesi yapılmaz, denetim planı hazırlanmaz. Suça sürüklenen çocuklar
hakkında, tespit edilen ihtiyaçlara uygun eğitim ve iyileştirme çalışmaları planlanır.

(5) Haklarında 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan
adli kontrol tedbirlerine karar verilen şüpheli veya sanıkların toplum içinde izlenmesi, denetim
ve takibi elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir.

(6) Adli kontrol tedbirinin mazeret olmaksızın ve kasıtlı olarak ihlal edilmesi halinde
yargı merciine yapılan bildirimlerde suça sürüklenen çocuk ile yürütülen çalışmalara yer verilir.
Bu kapsamdaki iş ve işlemler, çocuk hizmetleri bürosu tarafından yerine getirilir.

(7) 5395 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca rehberlik hizmeti
alan suça sürüklenen çocuklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin infazında önce ihtiyaç de-
ğerlendirmesi yapılarak denetim planı hazırlanır. Denetim planında, yapılacak rehberlik çalış-
maları açıkça belirtilir; çocuğun ilgisi ve ihtiyaçları belirlenerek uygun etkinliklere ve meslek
edindirmeye yönelik kurs ya da programlara yönlendirilmesi sağlanır. Bu çalışmalar kapsa-
mında müdürlükçe, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttükleri faaliyetler belirle-
nerek ve gönüllü kişilerle iş birliği yapılarak çocuklara topluma uyum konusunda destek verilir.
Adli kontrol süresi boyunca, suça sürüklenen çocuğa uygun eğitim ve iyileştirme çalışmaları
yürütülür, çalışmaların çocuk üzerindeki etkileri izlenir. Suça sürüklenen çocuk, belirtilen süre
içerisinde müdürlüğe müracaat etmez veya denetim planında belirlenen programlara katılmaz
ya da rehberlik çalışmalarını kabul etmezse, rehberlik hizmeti olmaksızın adli kontrol tedbirine
devam edilir. Bu sebeple uyarı ve ihlal işlemi yapılmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Kapsamında

Hükmedilen Denetimli Serbestlik Tedbirleri ve
Bu Tedbirlerin Yerine Getirilmesi

Eğitim programına devam etme
MADDE 58 – (1) Eğitim programına devam etme; mahkemelerce kişisel, sosyal ve

eğitim durumu dikkate alınarak, meslek veya sanat sahibi olmayan sanığın bir meslek veya sanat
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edinmesini sağlamak amacıyla mahkemenin belirleyeceği süreyle, bir eğitim programına devam
etmesini zorunlu kılan yükümlülüktür.

(2) Eğitim programına devam etme yükümlülüğünün infazında; sanığın yaşı, eğitim ve
sağlık durumu, bilgi ve becerileri ile kurumların yürüttükleri eğitim programları dikkate alınır.
Bu yükümlülük kararları, örgün eğitime devam eden çocuk ve gençlerin eğitimlerine, fiziksel
ve duygusal gelişimlerine engel olmayacak şekilde yerine getirilir.

(3) Eğitim programına devam etme yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında sa-
nığın eğitim programına kayıt işlemleri gerektiğinde yetişkinler için eğitim ve iyileştirme bü-
rosunda görevli denetimli serbestlik uzmanı, suça sürüklenen çocuklar için çocuk hizmetleri
bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanı refakatiyle yapılır. Programlar belirlenirken ku-
rumsal eğitimler ve programlar listesinden yararlanılır. Sanığın programlara devam etmesi ve
topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalarda programın uygulandığı kurum yetkilisi veya
program yöneticisi ile iş birliği yapılır.

(4) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde; sanığın durumu, kurum yetkilisi veya prog-
ram yöneticisi haricinde kimseyle paylaşılamaz. Kurum yetkililerinden sanığın ifşa olmaması
ve dışlanmaması için gerekli önlemlerin alınması istenir.

(5) Eğitim programına devam etme yükümlülüğünün infazı, sanığın denetim planında
belirlenen programa başlaması ile başlar ve mahkeme kararında belirtilen sürenin tamamlan-
masıyla sona erer.

Gözetim altında ücret karşılığında çalıştırılma

MADDE 59 – (1) Gözetim altında ücret karşılığında çalıştırılma yükümlülüğü; bir mes-
lek veya sanat sahibi sanığın, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı
icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasıdır.

(2) Günlük çalışma süresi, sanığın çalıştığı kurumun bu konuda tabi olduğu mevzuata
göre belirlenir. Sanığın mevcut işi, eğitime devam durumu gibi hususlar dikkate alınarak kişinin
çalıştırılacağı kurumla iş birliği içerisinde farklı çalışma rejimleri de uygulanabilir. Her halü-
kârda sanık günde en az iki, en fazla sekiz saat çalıştırılır.

(3) Gözetim altında ücret karşılığında çalıştırılma yükümlülüğünün infazı, sanığın ça-
lışmaya başladığı tarihte başlar ve mahkemece belirlenen sürenin bitiminde sona erer.

(4) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, 65 inci maddedeki ilgili diğer hükümler
uygulanır.

Belli yerlere gitmekten yasaklama veya belli yerlere devam etme

MADDE 60 – (1) Belirli yerlere gitmekten yasaklama veya belirli yerlere devam yü-

kümlülüğü; mahkemece belirlenen süreyle sanığın kişisel, sosyal ve eğitim durumu ile suç iş-

lemesindeki nedenler göz önüne alınarak iyileştirilmesini ve suçun tekrarını önlemeyi esas alan

bir yükümlülüktür.

(2) Gidilmesi yasaklanan belli yerler; sanığın suç işlemesinde, suça yönelmesinde, za-

rarlı alışkanlıklar edinmesinde, bağımlılık yapan maddeler kullanmasında çevresel, psikolojik,

sosyal, ekonomik etkisi bulunan veya sanığın yeniden suç işlemesini tetikleyecek yerleri, de-

vam edilmesi gereken belli yerler ise; sanığın kişisel, psikolojik, sosyal gelişimi ile eğitimine

katkı sağlayacak ve diğer ihtiyaçlarına uygun nitelikteki yerleri ifade eder.

(3) Yükümlülüğün infazı, hazırlanan denetim planının sanığa tebliği ile başlar, mahke-

mece belirtilen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.
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Mahkeme tarafından takdir edilen diğer yükümlülükler
MADDE 61 – (1) Sanık hakkında mahkeme tarafından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı

Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendi gereğince
takdir edilen başka bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde, yükümlülüğün içeriğine göre bu
Yönetmeliğin ilgili maddeleri esas alınır ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin
tedbirlerin yerine getirilmesine ilişkin hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ve

Bu Yaptırımların Yerine Getirilmesi

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
MADDE 62 – (1) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar; suçlunun kişiliği, sos-

yal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki
özellikler dikkate alınarak, hükümlülerin toplum içinde belli koşullar altında denetime tabi tu-
tularak bazı yükümlülükler konulmak suretiyle hürriyetlerinin belli şekilde kısıtlanmasını ön-
gören kısa süreli hapis cezası yerine verilen kamusal yaptırımlardır.

(2) 5237 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (f) bentlerindeki
seçenek yaptırımların infazı müdürlükçe yerine getirilir.

(3) Kamusal cezaların yerine getirilmesi sırasında; hükümlülerin temel ihtiyaçlarına,
özel hayatın gizliliğine ve toplumda rencide edilmemesine dikkat edilir.

Eğitim kurumuna devam etme
MADDE 63 – (1) Eğitim kurumuna devam etme; mahkemelerce hükümlünün kişisel,

sosyal ve eğitim durumu dikkate alınarak, en az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmesini
sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeyi
zorunlu kılan seçenek yaptırımdır.

(2) Eğitim kurumuna devam etme yaptırımının infazında; hükümlünün yaşı, eğitim ve
sağlık durumu, yaşadığı yerde bulunan eğitim kurumlarının kapasitesi ve kuruma kabul şartları
dikkate alınır.

(3) Eğitim kurumuna devam etme yaptırımının yerine getirilmesi kapsamında hüküm-
lünün eğitim kurumuna kayıt işlemleri gerektiğinde yetişkinler için eğitim ve iyileştirme bü-
rosunda görevli denetimli serbestlik uzmanı, suça sürüklenen çocuklar için ise çocuk hizmetleri
bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanı refakatiyle yapılır. 

(4) Bu yaptırımın infazı için, okul yönetimi veya rehberlik servisi ile iş birliği yapılır.
Eğitim kurumundan iş birliği yapılacak rehber ya da sorumlu öğretmenin belirlenmesi istenir.
İş birliği yapılacak öğretmene; yaptırımın amacı, süresi ve yapılacak çalışmalar konusunda
eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanı tarafından bilgi verilir. İş
birliği yapılacak öğretmenden; hükümlünün okuldaki durumu, davranışları, sosyal uyumu, so-
rumluluk bilincindeki gelişmeleri ile ailesi hakkında bilgi alınır ve yürütülecek rehberlik ça-
lışmalarına destek vermesi istenir. Suça sürüklenen çocuklar için bu çalışmalar çocuk hizmetleri
bürosu tarafından yerine getirilir.

(5) Bu yaptırımın uygulanmasında; hükümlünün durumu okul idaresi ve iş birliği ya-
pılan öğretmenler haricinde kimseyle paylaşılamaz. Okul idaresi ve iş birliği yapılan öğret-
menler ifşa olmaması ve dışlanmaması için hükümlünün durumunu okul çalışanları ve diğer
kişiler ile paylaşamaz. Bu konuda okul idaresi ve iş birliği yapılan öğretmenler bilgilendirilir.
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(6) Eğitim kurumuna devam etme yaptırımının infazı; hükümlünün denetim planında
belirlenen kurumdaki programa başlaması ile başlar ve mahkeme kararında belirtilen sürenin
tamamlanmasıyla sona erer.

Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma
MADDE 64 – (1) Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasak-

lanma; mahkemelerce hükümlünün kişisel, sosyal ve eğitim durumu ile tekrar suç işleme riski
göz önüne alınarak iyileştirmeyi ve suçun tekrarını önlemeyi esas alan, hükümlünün mahkûm
olduğu hapis cezasının yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmesini veya belirli
etkinlikleri yapmasını yasaklayan seçenek yaptırımdır.

(2) Belirli yerler veya etkinlikler; hükümlünün suç işlemesinde, suça yönelmesinde ya
da zararlı alışkanlıklar edinmesinde veya bağımlılık yapan maddeler kullanmasında; çevresel,
psikolojik, sosyal veya ekonomik etkisi bulunan ya da hükümlünün yeniden suç işlemesine
yol açan etkenleri tetikleyecek yerler veya etkinliklerdir.

(3) Yaptırımın infazı, hazırlanan denetim planının hükümlüye tebliği ile başlar, mah-
kemece belirtilen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma
MADDE 65 – (1) Kamuya yararlı bir işte çalıştırma; toplumsal katılım ile hükümlünün

iyileştirilmesini ve topluma kazandırılmasını amaçlayan, hükümlünün topluma verdiği zararı
kamu hizmetinde ücretsiz çalışarak geri ödemesini ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanmasını
esas alan bir seçenek yaptırımdır.

(2) Kamuya yararlı bir işte çalıştırma, kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren
bir özel kuruluşta yerine getirilir. Çalıştırılacak iş belirlenirken; hükümlünün iyileştirilmesi,
kamuya verilen zararın ödetilmesi, hükümlünün becerileri, mağdurun ve toplumun güvenliği
ve çalışmanın ceza niteliğinde olduğu dikkate alınır. Çalıştırılacak gün ve saatler, hükümlünün
işi, aile yaşamı veya eğitimi dikkate alınarak belirlenir.

(3) Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımının infazında iki saat çalışma bir gün
sayılır. Hükümlü günde en az iki, en çok sekiz; haftada en az on dört, en çok kırk saat çalıştırılır.
Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımının infazı, toplam ceza süresinin iki katını geçe-
mez.

(4) Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımının yerine getirilmesinde; hükümlünün
durumu, çalıştırılacağı kurum ya da kuruluş haricinde kimseyle paylaşılamaz. Kurum ya da
kuruluş yetkilileri, hükümlünün ifşa olmaması ve dışlanmaması için suç bilgilerini diğer çalışan
ve kişiler ile paylaşamaz. Bu konuda kurum ya da kuruluş yetkilileri bilgilendirilir.

(5) Suça sürüklenen çocuklar hakkında kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı veril-
mişse kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımının infazında hükümlünün çalışmaya başla-
yacağı tarihteki yaşı dikkate alınır. Hükümlünün on sekiz yaşından küçük olması halinde ça-
lıştırılacak iş; çocuğun bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimi ile eğitimine engel olmayacak ve
destekleyecek şekilde belirlenir. Bu şartların sağlanamaması halinde çocuk hakkında verilen
bu yaptırımın değiştirilmesi mahkemesinden istenebilir.

(6) Hükümlüler, bireysel olarak veya bir görevlinin nezaretinde grup halinde çalıştırı-
labilirler. Hükümlülerin grup halinde çalıştırılması durumunda, çalışma yapılan yerde veya
grupların başında denetim bürosunda görevli yeteri kadar denetimli serbestlik memuru bulun-
durulabilir.

(7) Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı yerine getirilirken hükümlülerin, Genel
Müdürlük tarafından belirlenen reflektör yeleği giymeleri sağlanır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hapis Cezasının Ertelenmesi Halinde Hükmedilen

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Eğitim programına devam etme
MADDE 66 – (1) Eğitim programına devam etme; mahkemelerce hükümlünün kişisel,

sosyal ve eğitim durumu dikkate alınarak, belirlenen denetim süresince, bir meslek veya sanat
edinmeyi sağlamak amacıyla, meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün bir veya birden
fazla eğitim programına devam etmesini zorunlu kılan yükümlülüktür.

(2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, 58 inci maddedeki ilgili diğer hükümler
uygulanır.

Gözetim altında ücret karşılığında çalıştırılma
MADDE 67 – (1) Gözetim altında ücret karşılığında çalıştırılma yükümlülüğü; bir mes-

lek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya
sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasıdır.

(2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, 59 uncu ve 65 inci maddelerdeki ilgili
diğer hükümler uygulanır.

Eğitim kurumuna devam etme
MADDE 68 – (1) Eğitim kurumuna devam etme yükümlülüğü; suça sürüklenen çocu-

ğun, bir meslek veya sanat edinmesini sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bu-
lunan bir eğitim kurumuna devam etmesini zorunlu kılan yükümlülüktür.

(2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, 63 üncü maddedeki ilgili diğer hükümler
uygulanır.

Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü
MADDE 69 – (1) Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü; yeniden suça karış-

mayı önleme, iyileştirme ve topluma kazandırma amacıyla denetimli serbestlik uzmanının yü-
rüttüğü çalışma ve programlara katılma konusunda hükümlünün yükümlü kılınmasıdır.

(2) Rehberlik çalışmaları; hükümlünün suç işlemesine neden olan etkenlerin ele alınarak
belirlenen risk ve ihtiyaçlar doğrultusunda hükümlünün zararlı alışkanlıklar edinebileceği çev-
relerden uzak kalmasına, sorumlu ve uyumlu bir birey olmasına, kendisine ve topluma yararlı
bir birey olabilmesine yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalar, eğitim ve iyileştirme bürosunda
görevli denetimli serbestlik uzmanı tarafından yürütülür. Bu kapsamda; bireysel görüşme, grup
çalışmaları, müdahale programları, hükümlünün ailesi ve sosyal çevresiyle iş birliği yapılması
ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen iyileştirme niteliğindeki kurs, program, eği-
tim gibi çalışmalar yürütülür. Suça sürüklenen çocuklar için bu iş ve işlemler çocuk hizmetleri
bürosu tarafından yerine getirilir.

(3) Denetimli serbestlik uzmanı iyileştirme ve topluma kazandırmaya yönelik rehberlik
yükümlülüğünü, 38 inci maddede belirtilen iyileştirme çalışmalarındaki esaslara göre yerine
getirir. Hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişmeler takip
edilerek üçer aylık sürelerle düzenlenen rapor infaz hâkimine gönderilmek üzere Cumhuriyet
başsavcılığına gönderilir.

Yükümlülüklerin başlaması ve sona ermesi
MADDE 70 – (1) Bu bölümde düzenlenen yükümlülükler, denetim süresi içerisinde

yerine getirilir. Yükümlülüklerin infazı, belirlenen yükümlülüğün fiilen yerine getirilmeye baş-
lanmasıyla başlar, yükümlülüğün yerine getirilmesi veya denetim süresinin sona ermesiyle bi-
ter.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri ve

Bu Tedbirin Yerine Getirilmesi

Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri ve bu tedbirin yerine getirilmesi
MADDE 71 – (1) Tedavi ve denetimli serbestlik; 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi

gereğince, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulun-
duran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında kamu davasının açılmasının
ertelenmesi süresi zarfında bir ilâ beş yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını ve
gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulmasını öngören
bir tedbirdir.

(2) Tedavi; uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanan kişinin bağımlılık yapan mad-
deden vücudunun arındırılmasına, bu maddelerin kesilmesi sonucunda ortaya çıkan yoksunluk
belirtilerinin giderilmesine, iyilik halinin sürdürülmesine yönelik yürütülen farmakolojik ve
psiko-sosyal müdahaleleri ifade eder. Bu tedavi işlemleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde te-
davisine ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca ilgili sağlık kurumu tarafından ayaktan veya ya-
tarak tedavi programına göre yerine getirilir. 

(3) Denetimli serbestlik tedbirine ilişkin çalışmalar; uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanan ya da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bu-
lunduran kişinin, uyuşturucu kullanmasına neden olan veya kullanma isteğine yol açan etken-
lerin değerlendirilerek, kişinin maddeye olan ihtiyacını kontrol etmesi, yaşam standardını ar-
tırması, belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda kendisine ve topluma yararlı bir birey olabilmesi
amacıyla yürütülen rehberlik çalışmalarını ifade eder.

(4) Tedavi ve denetimli serbestlik kararının kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yü-
kümlünün müdürlüğe müracaat etmesi için tebligat çıkarılır. Müdürlüğe müracaat ettiğinde ka-
yıt kabul bürosunda işlemleri tamamlanan yükümlülerden;

a) Hakkında tedavi tedbiri verilmeksizin denetimli serbestlik tedbiri verilen yetişkinler
değerlendirme ve planlama bürosuna, 

b) Suça sürüklenen çocuklar çocuk hizmetleri bürosuna,
c) Tedavi ile birlikte denetimli serbestlik tedbiri verilen tüm yükümlüler vaka sorum-

lusuna,
yönlendirilir.
(5) Tedavi tedbirinin infaz işlemleri vaka sorumlusu tarafından takip edilir. Vaka so-

rumlusu, tedavi tedbirinin yerine getirilmesi için aynı gün yükümlünün ilgili sağlık kurumuna
sevk işlemlerini başlatır ve beş iş günü içerisinde tedavi için ilgili sağlık kurumuna başvurması
gerektiğini yükümlüye tebliğ eder. Sevk yazısında, yükümlünün kuruma başvurduğu tarihin,
başvurmamış ise bu durumun, tedavi ve takip programı ile nihai tedavi raporunun müdürlüğe
gönderilmesi sağlık kurumundan istenir.

(6) Yükümlü hakkındaki nihai tedavi raporu müdürlüğe ulaştığında yükümlünün on
gün içerisinde müdürlüğe müracaatı için tebligat çıkarılır. Müdürlüğe süresinde müracaat eden
yetişkin yükümlü, değerlendirme ve planlama bürosuna; suça sürüklenen çocuk, çocuk hiz-
metleri bürosuna yönlendirilir.

(7) Denetimli serbestlik süresi içinde yükümlünün yılda en az bir kez habersiz olarak
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için sağlık kurumuna
sevki yapılır. Müdürlüğün gerekli gördüğü hâllerde sevk sayısı artırılabilir. Vaka sorumlusu,
yükümlünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için aynı
gün yükümlünün ilgili sağlık kurumuna sevk işlemlerini başlatır ve yükümlüye aynı gün ya da
en geç bir sonraki iş günü mesai saatleri içinde ilgili sağlık kurumuna başvurması gerektiğini
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tebliğ eder. Sağlık kurumuna sevk yazısında sağlık kurumundan; yükümlünün kuruma başvur-
duğu tarihin ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığına yönelik tespitin, baş-
vurmamış ise bu durumun müdürlüğe bildirilmesi istenir. Bu fıkra hükümleri tedavi tedbiri al-
tındaki yükümlüye uygulanmaz.

(8) Yetişkinlere yönelik rehberlik çalışmaları, eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli
denetimli serbestlik uzmanı tarafından; suça sürüklenen çocuklar için rehberlik çalışmaları,
çocuk hizmetleri bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanı tarafından, 38 inci maddede
belirtilen iyileştirme çalışmalarındaki esaslara göre yerine getirilir.

(9) Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin yerine getirilmesi sırasında başka bir suçtan
ceza infaz kurumunda bulunan yükümlü, ceza infaz kurumu tarafından tedavi için ilgili sağlık
kuruluşuna gönderilir. Bu kişilerin rehberlik çalışmaları, ceza infaz kurumlarında uygulanan
iyileştirme faaliyetleri kapsamında ceza infaz kurumundaki görevliler tarafından yerine getirilir.
Vaka sorumlusu, ceza infaz kurumunda yürütülen çalışmalarla ilgili kurum idaresinden gerek-
tiğinde bilgi isteyebilir.

(10) Yükümlünün, sevk yazısında belirtilen iş günü içerisinde ilgili sağlık kurumuna
müracaat etmediğinin veya belirlenen tedavi programına uymadığının bildirilmesi ya da reh-
berlik çalışmalarına katılmaması halinde yükümlü 44 üncü madde uyarınca uyarılır.

(11) Yükümlünün, kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması,
kabul etmesi, bulundurması, kullandığının tespit edilmesi ya da sağlık kuruluşundan uyuşturucu
veya uyarıcı madde kullanımına devam etmesi nedeni ile tedavi programına uyumsuz olduğunu
bildirir tıbbi kanaat raporunun gönderilmesi halinde yükümlü uyarılmaz, kaydı kapatılarak dos-
yası Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

(12) Denetimli serbestlik veya tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri, yükümlünün mü-
dürlüğe müracaat ettiği tarihte başlar; kararda belirtilen sürenin sonunda biter.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Denetimli Serbestlik Tedbirleri ve Bu Tedbirlerin İnfazı

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
MADDE 72 – (1) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma; hükümlünün işlediği

bir suç nedeniyle mahkûmiyetin sonucu olarak, mahkeme tarafından belirlenen süreler içeri-
sinde, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan hak ve yetkilerin bir
kısmının veya tamamının kullanılmasının yasaklanmasını öngören güvenlik tedbirleridir.

(2) Belli hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin kararlar, bu kararla
birlikte verilen cezanın tamamen infazından önce müdürlüğe gönderilir ise karar kaydedilme-
yerek Cumhuriyet başsavcılığına iade edilir ve kararın infazından sonra müdürlüğe gönderil-
mesi istenir.

(3) Belli hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin kararlar için, kayıt iş-
lemi tamamlandıktan sonra, üç iş günü içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlara yazı yazılır. Yazıda
yasaklamanın yürürlüğe girdiği tarih açıkça belirtilir; yükümlü hakkında ilgili kayıtlara yasak-
lama konulmamış ise kararda belirtilen süre kadar tahdidin konulması, daha önce tahdit ko-
nulmuş ise cezanın tamamen infaz edildiği tarihten geçerli olmak üzere kararda belirtilen sü-
renin sonuna kadar infazına devam olunması, ihlal halinde müdürlüğe bildirilmesi, süre so-
nunda konulan tahdidin kaldırılması ve yapılan işlemler hakkında müdürlüğe bilgi verilmesi
istenir.

(4) Belli hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin kararların yerine geti-
rilmesine dair işlemler infaz bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları tarafından ya-
pılır.
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(5) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince verilen hak ve
yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin kararların yerine getirilmesine, cezanın infa-
zının tamamlanmasından itibaren başlanır.

(6) Bu maddede sayılan güvenlik tedbirlerinin infazı tamamlandıktan sonra dosya ka-
patılarak Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla mahkemesine gönderilir. İlgili kurum ve kuru-
luşa, yasaklama süresinin sona erdiği yazıyla bildirilerek hükümlü hakkındaki kısıtlamaların
kaldırılması istenir. Hükümlü tedbirin sona erdiği konusunda bilgilendirilir.

Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında verilen denetimli serbestlik ted-
birinin infazı

MADDE 73 – (1) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında verilen denetimli ser-
bestlik tedbiri; örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan, gönüllü
olarak örgütten ayrılan veya teslim olan ya da yakalanan, pişmanlık duyarak örgütün dağılma-
sını veya mensuplarının yakalanmasını sağlayan kurucu, yönetici ve örgüt üyeleri hakkında
mahkemelerce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan
hükümlülerin toplum içinde denetim, takip ve iyileştirmesini öngören tedbirlerdir.

(2) Hükümlünün müracaatından sonra risk ve ihtiyaçları belirlenir. Değerlendirme ne-
ticesinde hükümlü ile iş birliği içerisinde hükümlünün ihtiyaçlarına uygun bir denetim planı
hazırlanır. Denetim planı içeriğinde ihtiyaç duyulması halinde müdahale programları uygulan-
masına ve periyodik görüşmeler yapılmasına yer verilir.

(3) Denetim planında yapılacak rehberlik çalışmaları açıkça belirtilir, hükümlünün ilgisi
ve ihtiyaçları belirlenerek, hükümlü, uygun etkinliklere ve meslek edindirmeye yönelik kurs
ya da programlara yönlendirilir. Bu çalışmalar kapsamında müdürlükçe, ilgili kurum ve sivil
toplum kuruluşlarının yürüttükleri faaliyetler belirlenerek ve gönüllü kişilerle iş birliği yapılarak
toplumda var olan tüm kaynaklardan faydalanılır ve bu hükümlülere topluma uyum konusunda
destek verilir.

(4) Hükümlü belirtilen süre içerisinde müdürlüğe müracaat etmez veya denetim pla-
nında belirlenen programlara katılmaz ya da rehberlik çalışmalarını kabul etmezse, etkin piş-
manlıktan yararlanan hükümlünün toplum içinde denetim ve takibine devam edilir.

(5) Denetimli serbestlik tedbiri hükümlüye bildirildiği tarihte başlar, kararda belirtilen
sürenin bitmesiyle sona erer. Denetimli serbestlik tedbirine ilişkin süre sona erdiğinde dosya
kapatılarak Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla mahkemesine gönderilir. Tedbirin yerine ge-
tirilmesi süresince hükümlüye yönelik yapılan çalışmalar rapor edilerek mahkemeye gönderilen
dosyaya konur.

Hapis cezasının konutta infazı
MADDE 74 – (1) Hapis cezasının konutta infazı; 5275 sayılı Kanunun 110 uncu mad-

desinde sayılan şartları taşıyan hükümlünün, hapis cezasının konutunda çektirilmesidir. Hapis
cezasının konutta infazı;

a) Kadın, çocuk veya altmış beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam bir yıl,
b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam iki yıl,
c) Yetmiş beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam dört yıl,
veya daha az süreli hapis cezasının tamamının veya kalan kısmının,
ç) Toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası

infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden 5275 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasında belirlenen usule göre maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle
ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezası-
nın,

d) Doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis
cezasına mahkûm olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü
kadınların cezasının, 

infaz hakimliği kararıyla konutunda yerine getirilmesini ifade eder.
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(2) Bu kararın yerine getirilmesinde konut; hükümlünün ailesiyle birlikte veya tek ba-
şına yaşamını devam ettirdiği, kendisine ait veya kiracı olarak oturduğu ve bu kararın yerine
getirilmesinde infaz hâkimliğine bildirdiği veya infaz hâkimliği kararında belirtilen yeri ve ek-
lentilerini ifade eder.

(3) Hapis cezasının konutta infazına ilişkin kararın kaydedilmesinden itibaren on gün
içerisinde denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memuru hükümlünün adresine gi-
derek konutu inceler. Haklarında hapis cezasının konutta infazına karar verilen çocuklar ile
5275 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki kadınlar için dene-
timli serbestlik memuruna ilgisine göre çocuk hizmetleri veya eğitim ve iyileştirme bürosunda
görevli denetimli serbestlik uzmanı da eşlik eder ve hükümlünün tespit edilen ihtiyaçlarını içe-
ren bir rapor hazırlanır. Hükümlünün belirlenen ihtiyaçları dikkate alınarak hükümlü ile iş bir-
liği içerisinde hükümlünün uyması gereken kurallar belirlenir ve vaka sorumlusuna iletilir.
Vaka sorumlusu üç gün içerisinde bir planlama yaparak konutta infazın ne şekilde yerine geti-
rileceğini ve uyması gereken kuralları hükümlüye tebliğ eder. 

(4) Hapis cezasının konutta infazına karar verilen çocuklar ile 5275 sayılı Kanunun
110 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki kadınların varsa barınma, ekonomik
destek, eğitim ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla uygun sosyal hizmet modelinin
belirlenmesi için aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluş-
larına bilgi verilir. 

(5) Hapis cezasının konutta infazında, hükümlünün risk ve ihtiyaçları, kurallara uyma-
daki başarısı ve iş birliği dikkate alınarak;

a) İlk altı ay için günde bir,
b) İkinci altı ay için günde iki,
c) Üçüncü altı ay için günde üç,
ç) On sekizinci aydan sonra günde dört,
saat süreyle konutundan ayrılmasına vaka sorumlusunun önerisi üzerine komisyon ta-

rafından karar verilebilir.
(6) Hapis cezasının konutta infazına karar verilen hükümlülerden;
a) Örgün eğitimine devam eden çocuklar,
b) Kronik bir rahatsızlığı sebebiyle düzenli olarak sağlık kuruluşuna gitmesi gereken-

ler,
hakkında bu durumlarını belgelendirmeleri ve talep etmeleri halinde ileri sürülen ma-

zeretlerin doğruluğu ve haklılığı araştırılır. Gerekirse mazeretli olacakları günlerde yeteri kadar
süre ile konutlarından ayrılabilmelerine vaka sorumlusunun önerisi üzerine komisyon tarafın-
dan izin verilebilir. 

(7) Cezanın konutta infazı sırasında hükümlüyle iletişim sağlanacak araçlar tespit edilir.
İletişim araçları, hükümlünün denetlenmesine ilişkin esaslar ve denetimli serbestlik personeli
ile kolluk görevlilerinin denetimle ilgili görevleri hükümlüye açıkça bildirilir.

(8) Hükümlü, denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memuru veya kolluk ta-
rafından bizzat konutuna gidilmek suretiyle kontrol edilebilir. Yapılan kontroller kayıt altına
alınarak vaka sorumlusuna iletilir. 

(9) Cezanın konutta çektirilmesine ilişkin kararların infazı, elektronik cihazların kulla-
nılması suretiyle de yapılabilir.

(10) Cezanın konutta infazında, hükümlünün sağlık, eğitim, ibadet gibi temel ihtiyaçları
dikkate alınır. Hükümlünün acil sağlık durumu, deprem, yangın, doğal afetler gibi öngörüle-
meyen nedenlerden dolayı konuttan ayrılması ihlal sayılmaz. Zaruret nedeniyle konutunu terk
eden hükümlü, bu zorunluluğun ortadan kalkmasından itibaren üç gün içerisinde müdürlüğe
başvurmak zorundadır. Bu durumda konut dışında geçen süreler infazdan sayılır.
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(11) Hükümlü, mazereti olmaksızın infaz süresince kararın yerine getirildiği konutu
değiştiremez. Hükümlü, bir mazeret nedeniyle konutunu değiştirme talebini müdürlüğe yazılı
olarak iletmek zorundadır. Komisyon hükümlünün talebini değerlendirerek konutun değiştirilip
değiştirilmeyeceğine karar verir.

(12) Hükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazereti olmak-
sızın yirmi dört saatten fazla süreyle izinsiz olarak konuttan ayrılması veya iznin bitmesinden
itibaren bu süre içerisinde konuta dönmemesi halinde uyarı yapılmaksızın dosya kapatılarak
Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla infaz hâkimliğine gönderilir. 

(13) 5275 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca cezasının
konutta infazına karar verilen kadının çocuğunun ölmesi veya velayetinin anneden başka birine
verilmesi halinde, durum derhal infaz hâkimliğine bildirilir.

(14) Cezanın konutta infazı, cezanın konutta çektirilmesi kararına ilişkin hazırlanan
planın hükümlüye tebliğinden on gün sonra başlar ve kararda belirtilen sürenin dolmasıyla
sona erer.

(15) Cezanın konutta çektirilmesine ilişkin karar verilen hükümlüler hakkında, 88 inci
maddedeki ilgili hükümler uygulanır.

Denetim altına alınan çocukların iyileştirilmesi
MADDE 75 – (1) Haklarında;
a) Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir ka-

rarı,
b) Kamu davasının ertelenmesi kararı,
c) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı,
verilen ve 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince denetim altına alınan suça

sürüklenen çocukların, toplum içinde denetimi, takibi ve iyileştirilmesine yönelik rehberlik ça-
lışmaları, ilgili kurumlarla iş birliği içinde yerine getirilir.

(2) Haklarında;
a) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen,
b) Suç tarihinde on iki yaşını bitirmemiş suça sürüklenen,
c) Ailesine teslim edilmesi yönünde karar verilen,
çocuklar hakkında denetim görevi; gözetim esaslarına göre 5395 sayılı Kanunun 37 nci

maddesi gereğince aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
(3) Suça sürüklenen çocuk, müdürlüğe geldiğinde; risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

için değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde suça sürüklenen çocuk ile iş birliği içerisinde,
çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir denetim planı hazırlanır. Hazırlanan denetim planı içeriğinde
38 inci madde gereğince iyileştirme çalışmalarına yer verilir. Hazırlanan denetim planı üç gün
içerisinde hâkimin onayına sunulur. Denetim planının hazırlanmasında ve iyileştirme çalışma-
larının yürütülmesinde 5395 sayılı Kanunun 38 inci ve 39 uncu maddeleri dikkate alınır.

(4) Hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri kapsamında koruyucu ve destekleyici
tedbir kararı verilen ve denetim altına alınan suça sürüklenen çocuğun, denetim planında be-
lirlenen eğitim ve iyileştirme çalışmalarına katılmaması veya çalışmaları reddetmesi halinde,
durum bir raporla kararı veren hâkime bildirilir. Bu durumda, ilgili kamu kurumları, sivil top-
lum kuruluşları ya da gönüllü kişilerle iş birliği içerisinde suça sürüklenen çocuğun toplum
içinde denetim ve takibine devam edilir.

(5) Denetimli serbestlik uzmanı, kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile
çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurumların
çocuğa karşı sorumluluklarını gereğince yerine getirip getirmedikleri, kararın değiştirilmesini
veya kaldırılmasını gerektirir bir durum olup olmadığı gibi hususlarda her ay düzenli olarak
mahkeme veya çocuk hâkimine denetim raporu sunar.
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(6) Denetimli serbestlik uzmanı, denetim altında bulunan çocuğun şahsî, sosyal ve duy-

gusal durumunu, okul ve arkadaş çevresini, aile yaşantısını göz önünde bulundurarak, yapılan

rehberlik ve iyileştirme çalışmaları neticesinde çocuğun nasıl bir gelişme gösterdiğini, olumsuz

davranışlarını değiştirmedeki istekliliği ve başarısı ile çocuk hakkında yapılmasının faydalı

olacağını düşündüğü diğer çalışmaları belirten değerlendirme raporunu üç ayda bir düzenli

olarak mahkeme veya çocuk hâkimine sunar.

(7) Denetim raporu ile değerlendirme raporları mahkeme veya çocuk hâkiminin istemi

halinde yukarıdaki fıkralarda belirtilen süreler beklenmeksizin talep eden mercie sunulur. De-

ğerlendirme raporu hazırlandığı hâllerde ayrıca bir denetim raporu hazırlanmaz. 

(8) Denetim altına alınan çocuğun toplum içinde takibine ve iyileştirilmesine yönelik

çalışmalar ile denetim altına alma kararının yerine getirilmesinde, 24/12/2006 tarihli ve 26386

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(9) Bu madde kapsamındaki iş ve işlemler, çocuk hizmetleri bürosu ve infaz bürosu ta-

rafından yerine getirilir.

Adli para cezasına karşılık kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünün

infazı

MADDE 76 – (1) Bu yükümlülük; 5275 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü

fıkrası gereğince, Cumhuriyet savcısının kararı ile hükümlü hakkındaki adli para cezasının

ödenmeyen kısmına karşılık gelen gün miktarının hapis cezasına çevrilerek hükümlünün bu

süre boyunca kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmasıdır. 

(2) Yükümlülüğün infazı, hükümlünün müdürlüğe başvurmasından itibaren otuz gün

içinde başlatılır, belirlenen sürenin sona ermesiyle biter.

(3) Müdürlüğe süresi içinde müracaat eden hükümlü hakkında 65 inci maddenin ikinci,

dördüncü ve altıncı fıkralarındaki hükümler uygulanır. 

(4) Yükümlülüğün infazında hükümlünün iki saat çalışması bir gün sayılır. Hükümlü

günde en az iki, en çok sekiz saat çalıştırılır. 

(5) Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yükümlülüğü yerine getirilirken hükümlülerin,

Genel Müdürlük tarafından belirlenen reflektör yeleği giymeleri sağlanır. 

(6) Hükümlünün kamuya yararlı çalıştığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen adli

para cezasını ödemesi veya çalışma süresini tamamlaması halinde, dosya kapatılarak Cumhu-

riyet başsavcılığına gönderilir.

BEŞİNCİ KISIM
Salıverme Sonrası Hükümlülerin Toplum İçinde Denetimi,

Takibi ve İyileştirilmesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı

İnfaz dosyasının gönderilmesi
MADDE 77 – (1) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar ve-

rilen hükümlülere ait infaz dosyaları, ceza infaz kurumu idaresince nakil nedeni ile tahliye ev-
rakı düzenlenerek, hükümlünün talep ettiği denetimli serbestlik müdürlüğüne, kararın verildiği
gün UYAP bilişim sistemi üzerinden gönderilir.
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(2) Hükümlüye ait fiziki infaz dosyası, kararın verildiği gün, ceza infaz kurumunca
ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir.

(3) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı gibi kişinin kimliğini ispata
yarayan belge hükümlüye verilir.

(4) Hükümlünün kimliğini ispata yarayan herhangi bir belgenin bulunmaması halinde
ceza infaz kurumunca bunun nedenini açıklayan bir yazı hükümlüye verilir.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı
MADDE 78 – (1) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı; koşullu sa-

lıverilmesine bir yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağ-
lamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla cezanın
koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak sure-
tiyle infaz edilmesidir.

(2) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hüküm-
lüler hakkında;

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma,
b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma,
c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme,
ç) Belirlenen programlara katılma,
yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tâbi tutulmasına hazırlanan denetim pla-

nına göre komisyon tarafından karar verilir.
Hükümlünün müdürlüğe müracaat etmesi
MADDE 79 – (1) Hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına

karar verilen hükümlü ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra beş gün içerisinde talebinde be-
lirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır.

(2) Müdürlüğe müracaat için gereken beş günlük süre, hükümlünün ceza infaz kuru-
mundan ayrılışını takip eden günden itibaren başlar. Son gün bir tatile rastlarsa, süre tatilin
ertesi günü mesai saati bitiminde sona erer.

(3) Hükümlü müracaatında kimliğini ispata yarayan bir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
Müracaat edenin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hü-
kümlü olup olmadığı, ceza infaz kurumundan alınan fotoğraflı hükümlü bilgi formu ile de teyit
edilir.

(4) Kimliğini ispata yarayan bir belgeyi ibraz edemeyen hükümlülerin kayıtları yapıl-
maz, müracaatları tutanakla tespit edilerek hükümlüye müdürlüğe müracaat etmesi gereken ta-
rihin sonuna kadar kimliğini ispata yarayan bir belgeyle müracaat etmesi için süre verilir. Hü-
kümlünün son gün içerisinde müracaat etmesi halinde T.C. kimlik kartını çıkartarak müdürlüğe
başvurması için üç güne kadar süre verilir. Süresi içerisinde müracaat etmeyen hükümlüler
hakkında altıncı ve yedinci fıkralara göre işlem yapılır.

(5) Hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilen
hükümlünün, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğü dışında başka bir müdürlüğe
müracaat etmesi halinde, hükümlü bilgilendirilir ve ilgili müdürlüğe yönlendirilir. Hükümlünün
mazereti ve varsa başka talebi tutanakla tespit edilerek ilgili müdürlüğe gönderilir.

(6) Hükümlü, denetimli serbestlik müdürlüğüne beş gün içerisinde müracaat etmezse
yedinci günü mesai bitimine kadar beklenir. Yedinci günden sonra kayıt kapatılarak herhangi
bir işlem yapılmadan infaz hâkiminden hükümlünün açık ceza infaz kurumuna iadesi istenir.

(7) Hükümlünün altıncı veya yedinci günü müracaat etmesi ve mazeret bildirmesi ha-
linde kayıt kapatılmaz; hükümlünün beyanı, varsa mazereti ve buna ilişkin belge, bilgi veya
beyan tutanak altına alınarak, hazırlanan tutanak dosyası ile birlikte karar verilmek üzere infaz
hâkimine gönderilir. İnfaz hâkiminin kararına göre işlem yapılır.
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(8) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden iti-
baren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyen hükümlüler hakkında 5237 sayılı Ka-
nunun 292 nci ve 293 üncü maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere evrakın bir sureti Cum-
huriyet başsavcılığına gönderilir.

(9) Hükümlünün kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra infaz dosyası incelenir, dosya
içeriğinden, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına dair kararın süre yönün-
den ilgili mevzuata uygun olmadığı anlaşılırsa, durum bir tutanakla tespit edilerek, karar ve-
rilmek üzere infaz dosyası Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Yükümlülüklerin belirlenmesi
MADDE 80 – (1) Denetimli serbestlik müdürlüğüne süresinde müracaat eden hüküm-

lünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak; toplum içinde denetimine ilişkin esaslar ile eğitim
ve iyileştirilmesine yönelik programlar belirlenir, bu doğrultuda hükümlü hakkında uygulana-
cak yükümlülükler tespit edilir.

(2) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen her hü-
kümlü hakkında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğünün uygulan-
masına karar verilir.

(3) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yüksek
riskli hükümlüler hakkında ayrıca bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma yü-
kümlülüğü verilir.

(4) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlü-
nün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak, ihtiyacı olduğu belirlenen her hükümlü hakkında eğitim
ve iyileştirilmeye yönelik belirlenen programlara katılmasına karar verilir.

(5) Hükümlünün risk durumu, işlediği suçun nitelikleri, özellikle çocukların ve suç
mağdurlarının korunması göz önünde bulundurularak diğer yükümlülüklere ek olarak belirle-
nen yer veya bölgelere gitmekten yasaklama ya da belirlenen bir bölgede denetim ve gözetim
altında bulundurma yükümlülüklerinden birine veya her ikisine birlikte karar verilebilir.

(6) Cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam edilen hüküm-
lünün başka bir suçtan tutuklanması ya da 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesinin yedinci fık-
rası gereğince denetimli serbestlik sürecinin kesintiye uğraması halinde; bu kesintiye neden
olan şartların ortadan kalkması durumunda, önceki denetimli serbestlik süresi kaldığı yerden
işlemeye devam eder. Hükümlünün yeniden değerlendirilen risk ve ihtiyaçları doğrultusunda
daha önce belirlenen bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulunma ve kamuya
yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüklerinde geçirilen süreler dikkate alınır.

(7) Hükümlüler hakkında belirlenen yükümlülükler; hapis cezasından daha ağır sonuç-
lar doğuracak şekilde uygulanamaz. Yükümlülükler, hükümlünün denetimine, topluma kazan-
dırılmasına ve iyileştirilmesine imkân verecek ve infazı mümkün olacak şekilde belirlenmeli-
dir.

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma
MADDE 81 – (1) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma; hükümlünün ku-

rallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı gösterme-
sini, zamanı planlamasını, bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini
amaçlayan, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan bir yükümlülüktür.

(2) Hükümlü, denetimli serbestlik altında geçireceği toplam sürenin üçte birini kamuya
yararlı bir işte çalışmak suretiyle tamamlar. Çalışma süreleri günde dört, ayda seksen saat olarak
belirlenir. Hükümlü hafta sonları da çalıştırılabilir. Çalışma süreleri, komisyonun uygun gör-
mesi halinde aylık çalışma süresini ve günlük sekiz saati aşmayacak şekilde birleştirilebilir.
Bu halde çalışma süresi haftalık kırk saati geçemez. 
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(3) Yükümlülüğün infazı, hükümlünün müdürlüğe başvurmasından itibaren otuz gün
içinde başlatılır, belirlenen sürenin sona ermesiyle, her halde koşullu salıverme süresinin ta-
mamlanmasıyla sona erer. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü bu Yö-
netmelikte belirtilen özel nedenler hariç kesintisiz olarak uygulanır.

(4) Hükümlüler, bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuru-
luşun belirli hizmetlerinde, bireysel olarak veya bir görevlinin nezaretinde grup halinde çalış-
tırılabilirler. Bu yükümlülük, müdürlük tarafından açılması sağlanan meslek edindirme kurs-
larında da yerine getirilebilir.  Bu durumda hükümlünün kursa katılım sağladığı saatler, çalışma
süresinden sayılır. 

(5) Hükümlülerin grup halinde çalıştırılması durumunda, çalışma yapılan yerde veya
grupların başında denetim bürosunda görevli yeteri kadar denetimli serbestlik memuru bulun-
durulabilir.

(6) Denetim planında, hükümlünün hangi gün ve saatlerde çalışacağı, yükümlülüğün
başlayış ve bitiş tarihleri belirtilir. Yükümlülüğün başlama tarihi, hükümlünün fiilen çalışmaya
başladığı tarihtir.

(7) Çalıştırılacak iş belirlenirken; hükümlünün iyileştirilmesi, mesleği, becerileri, mağ-
durun ve toplumun güvenliği dikkate alınır. Çalıştırılacak gün ve saatler, hükümlünün işi, aile
yaşamı veya eğitimi dikkate alınarak belirlenir. Hükümlünün çalıştığı iş, kurum veya yer de-
netimli serbestlik müdürlüğünce değiştirilebilir.

(8) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü yerine getirilirken hü-
kümlülerin, Genel Müdürlük tarafından belirlenen reflektör yeleği giymeleri sağlanır. 

(9) Hükümlünün;
a) Çalışmasına engel bir sağlık problemi olduğunu,
b) Örgün eğitime devam ettiğini,
c) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştığını,
ç) Kendi işini kurduğunu ve işlettiğini,
belgelendirmesi ve bu nedenle kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünün

kaldırılmasını talep etmesi durumunda, ileri sürülen mazeretlerin doğruluğu ve haklılığı araş-
tırılır. Gerekirse komisyon tarafından yükümlülüğün infazına ara verilir. Bu durumda, hüküm-
lünün sağlık problemi, eğitime devam etme durumu, belirttiği işte bir iş sözleşmesine dayanarak
çalışıp çalışmadığı ya da kurduğu ve işlettiği işi devam ettirip ettirmediği, koşullu salıverme
süresinin sonuna kadar denetlenir. Hükümlünün, yanlış beyanda bulunduğunun anlaşılması ve-
ya mazeretin ortadan kalkması halinde yükümlülüğün kalan kısmının infazına devam edilir.

(10) Bu yükümlülük, müdürlüğe müracaat tarihi itibarıyla on sekiz yaşından küçük suça
sürüklenen çocuklar ile sıfır-altı yaş arasında çocuğu bulunan kadınların bu durumları devam
ettiği sürece uygulanmaz. Bu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren, koşullu salıverilme
tarihine kadar olan sürenin üçte biri kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü
olarak uygulanır. 

(11) Bu yükümlülük;
a) Altmış yaş ve üstü,
b) Hayatlarını yalnız başına idame ettiremeyen,
c) Doğumuna on hafta kalan hamile kadın,
hükümlüler hakkında uygulanmaz.
Bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma
MADDE 82 – (1) Belirlenen bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma;

toplumun ve mağdurun korunması için hükümlünün belirlenen bir konuttan çıkmaması sure-
tiyle denetimini esas alan bir yükümlülüktür.
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(2) Yüksek riskli hükümlüler, denetimli serbestlik altında geçirecekleri toplam sürenin
en az üçte birini konuttan çıkmamak suretiyle tamamlarlar. Bu yükümlülük, günde en az on,
en fazla on iki saat süreyle yerine getirilir. Bu süre, 18:00 ilâ 08:00 saatleri arasında uygulanır.
Hükümlünün konutunda bulunacağı süre ile saat aralığı, hükümlünün işi, eğitimi veya aile du-
rumu dikkate alınarak belirlenir.

(3) Elektronik yöntemlerle takip edilmeyen hükümlüler, evde bulunduğu sürenin baş-
langıç ve bitiş saatleri arasında belirsiz zamanlarda denetim bürosunda görevli denetim me-
murları tarafından denetlenir. Bu yükümlülüğün uygulandığı hükümlülerin bilgileri denetim
için ilgili kolluk birimlerine de gönderilir.

(4) Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmasından itibaren on gün
içinde yükümlülüğün infazına başlanır. Bu yükümlülük belirlenen sürenin sona ermesi ile ta-
mamlanır. Hükümlünün risk durumunun değişmesi halinde komisyon tarafından belirlenen
süre tamamlanmadan da konutta bulunma yükümlülüğü kaldırılabilir.

(5) Hükümlünün tekrar suç işleme riski, topluma veya mağdura zarar verme riskine
göre daha önce karar verilmese dahi hükümlü hakkında bu yükümlülüğe sonradan karar veri-
lebileceği gibi daha önce verilmiş olan yükümlülüğün süresi de uzatılabilir.

(6) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, 74 üncü maddedeki ilgili hükümler uygu-
lanır.

Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma
MADDE 83 – (1) Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma; toplumun ve mağ-

durun korunması amacıyla bir bölgede bulunmayı esas alan, belirlenen yere belirlenen tarih
ve saatlerde başvurma veya belirlenen bölge sınırları dışına çıkmama yükümlülüğüdür.

(2) Hükümlüden, belirlenen tarih ve saatlerde, denetimli serbestlik müdürlüğüne, kol-
luğa, muhtarlığa veya müdürlüğün belirleyeceği bir kamu görevlisine başvurması istenir.

(3) Belirlenen yerlere başvurma;
a) Yüksek riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği süre içeri-

sinde;
1) İlk üç ay her gün,
2) Üç ila altı ay arası haftada üç gün,
3) Altı aydan sonra haftada iki gün,
b) Orta riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği süre içerisinde;
1) İlk üç ay haftada dört gün,
2) Üç ila altı ay arası haftada iki gün,
3) Altı aydan sonra haftada bir gün,
c) Düşük riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği süre içeri-

sinde;
1) İlk üç ay haftada iki gün,
2) Üç aydan sonra haftada bir gün,
olarak uygulanır.
(4) Bu yükümlülük, hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmasından

itibaren on gün içinde başlar, koşullu salıverme süresinin sona ermesi ile tamamlanır.
(5) Bu yükümlülük; ağır bir hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız

başına idame ettiremeyen hükümlüler hakkında uygulanmaz.
(6) Bu yükümlülük, yüksek riskli hükümlüler bakımından belirlenen bölge sınırları dı-

şına çıkmama şeklinde de belirlenebilir.
Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme
MADDE 84 – (1) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme; hükümlünün suç işlemesine

veya suça yönelmesine etkisi bulunan yerlere gitmekten yasaklanmasını, özellikle çocukların
ve suç mağdurunun korunmasını amaçlayan bir yükümlülüktür.
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(2) Bu yükümlülük; hükümlünün, çocuklara, topluma ve mağdura karşı zarar verme
riski ile işlediği suçun özelliklerine göre diğer yükümlülüklerle birlikte verilebilir. Yasak geti-
rilen yer veya bölge ile yasaklama süresi denetimli serbestlik müdürlüğünce takdir edilir.

Belirlenen programlara katılma

MADDE 85 – (1) Belirlenen programlara katılma; hükümlülerin iyileştirilmesi ve top-
luma kazandırılması için ihtiyaç duydukları ve denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenen,
bireysel görüşme, grup çalışması, tedavi ve iyileştirme programları, diğer kurumlarca yürütülen
meslek ve sanat edindirmeye yönelik faaliyetler, seminer, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler,
sivil toplum kuruluşlarınca kamu yararına yürütülen program ve çalışmalara katılma yüküm-
lülüğüdür.

(2) Bu yükümlülük, ihtiyacı tespit edilen her hükümlü hakkında uygulanır ve hüküm-
lünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmasından itibaren en geç üç ay içinde başlar,
belirlenen sürenin veya program ya da programların tamamlanması ile sona erer.

(3) Hükümlü hakkında yapılan risk ve ihtiyaç değerlendirmesine göre hükümlünün her-
hangi bir eğitim ve iyileştirme programına katılmasının gerekmediğinin değerlendirilmesi ha-
linde bu durum denetim planının rehberlik ve iyileştirme bölümüne açıkça yazılır.

Yabancı uyruklu hükümlüler hakkında yapılacak işlemler

MADDE 86 – (1) Yabancı uyruklu hükümlülere ait bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla karşı çıkmaması hâlinde hükümlünün vatandaşı olduğu devletin diplo-
matik temsilcilik veya konsolosluğuna bildirilir. 

(2) İçişleri Bakanlığının ülkede kalmasında sakınca olduğunu bildirdiği yabancı uy-
ruklu hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri olarak, koşullu salıverilme tarihine
kadar ülke sınırları içine girmeme yükümlülüğü verilerek hükümlü sınır dışı işlemlerine esas
olmak üzere kolluğa teslim edilir. İçişleri Bakanlığının ilgili birimi ile yapılan yazışmada hü-
kümlünün ülke sınırları içerisine girdiğinin tespit edilmesi halinde derhal müdürlüğe bilgi ve-
rilmesi istenir.   

Açık ceza infaz kurumuna iade

MADDE 87 – (1) Hükümlünün;
a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik

müdürlüğüne beş gün içinde müracaat etmemesi,
b) Hakkında belirlenen;
1) Yükümlülüklere uymamakta ısrar etmesi,
2) Denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına

uymamakta ısrar etmesi,
3) Denetimli serbestlik personelinin uyarı ve önerilerine uymamakta ısrar etmesi,
4) Denetim planında yükümlülüklerin infazına ilişkin belirlenen kurallara uymamakta

ısrar etmesi,
c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi,
hâlinde, komisyonun kararı üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının

infazı için açık ceza infaz kurumuna gönderilmesi, infaz hâkiminden talep edilir. İnfaz hâki-
minden karar gelene kadar, denetimli serbestlik tedbirinin infazına devam edilir.

(2) Hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra iş-
lediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı
bir suçtan dolayı kamu davası açılmış olması hâlinde, komisyonun kararı üzerine, infaz hâki-
minden hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesi talep edilir.

(3) Başka bir mahkûmiyet kararı nedeniyle ceza infaz kurumuna alınan hükümlünün
kaydı kapatılarak, 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin uygulanabilmesi yönünden toplama
kararı alınması ve müteakip infaz işlemlerinin buna göre yapılması amacıyla dosya hükümlü-
nün bulunduğu ceza infaz kurumuna gönderilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına iletilir.
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Koşullu salıverilme
MADDE 88 – (1) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar ve-

rilen ve koşullu salıverilmesine bir aydan az süresi kalan hükümlüler hakkında vaka sorumlusu
tarafından, salıverme öncesi değerlendirme raporu hazırlanmasına başlanır. Hazırlanan raporda
hükümlünün denetimli serbestlik altında geçen süre içerisinde tutum ve davranışlarıyla kural-
lara ve yükümlülüklere uyumundaki gayret ve çabası değerlendirilir.

(2) Salıverme öncesi değerlendirme raporunda; suçun mağduru bakımından tehlike
oluşturan veya tekrar suç işleme riski yüksek bulunan hükümlüler hakkında, koşullu salıverme
sonrası denetim süresi içerisinde yükümlülük belirlenmesi önerilir.

(3) Koşullu salıverme tarihine kadar olan süresini, yükümlülüklerin gereklerine ve de-
netim planına uygun davranarak geçiren hükümlünün salıverme öncesi değerlendirme raporu
ile infaz dosyası, 5275 sayılı Kanunun 107 nci ve 108 inci maddelerine göre işlem yapılmak
üzere Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla infaz hâkimliğine gönderilir.

(4) Koşullu salıverme süresinin sonunda yükümlülüğün uygulanmasına son verilir, ilgili
infaz hâkiminin kararı üzerine kayıt kapatılır.

(5) Askerlik çağına giren ve askerliğini yapmamış hükümlülerin koşullu salıverilmeleri
halinde durum, kayıtlı bulundukları askerlik şubesine bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Koşullu Salıverilme Sonrası Denetim ve Takip

Koşullu salıvermede denetim altına alma
MADDE 89 – (1) Koşullu salıvermede denetim altına alma; infaz hâkimliği tarafından

koşullu salıverilmesine karar verilen hükümlü hakkında salıverme sonrası denetim süresi içe-
risinde tedbir veya yükümlülük uygulanmasına karar verilmesidir.

(2) Koşullu salıverilen hükümlüler hakkında infaz hâkimliği tarafından;
a) Bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılma,
b) Eğitim kurumuna devam etme,
c) Rehberlik çalışmalarına katılma,
ç) Denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenecek diğer yükümlülüklere tabi tutulma,
kararı verilebilir.
(3) Hükümlüler hakkında koşullu salıverme sonrası için belirlenen tedbir veya yüküm-

lülüklerin yerine getirilmesinde, hükümlünün toplum içinde denetimi, takibi ve iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar yürütülür.

(4) Yükümlülük kararının yerine getirilmesi sırasında; hükümlünün işlediği kasıtlı bir
suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olması veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, infaz
hâkiminin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararının geri
alınması için infaz hâkimliğinden talepte bulunulur, koşullu salıverme kararının geri alınması
veya yükümlülüğün kaldırılması durumunda dosya kapatılır.

Gözetim altında ücret karşılığında çalıştırılma yükümlülüğü
MADDE 90 – (1) Gözetim altında ücret karşılığında çalıştırılma yükümlülüğü; koşullu

salıverilen hükümlünün, infaz hâkimliğince belirlenen denetim süresinde, infaz kurumunda
veya denetimli serbestlikte öğrendiği meslek veya sanatı icra etmek üzere, bir kamu kurumunda
veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında, ücret kar-
şılığında çalıştırılmasıdır.

(2) Bu yükümlülük, denetim süresi içerisinde yerine getirilir. Yükümlülük, kişinin ça-
lışmaya başlamasıyla başlar, infaz hâkiminin belirlediği sürenin veya denetim süresinin sona
ermesiyle ya da infaz hâkiminin yükümlülüğü kaldırmasıyla sona erer.
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(3) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, 59 uncu ve 65 inci maddelerdeki ilgili hü-
kümler uygulanır.

Eğitime devam etme yükümlülüğü
MADDE 91 – (1) Eğitime devam etme yükümlülüğü; on sekiz yaşından küçük hüküm-

lülerin, örgün ve yaygın eğitim ile diğer kurs ve programlara koşullu salıverildikten sonra ge-
rektiğinde barınma imkânı bulunan bir kurumda devam etmeleridir.

(2) Hükümlünün devam edebileceği örgün ve yaygın eğitim ile diğer kurs ve program-
lar, hükümlünün risk ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ile ceza infaz kurumunda veya dene-
timli serbestlikte katıldığı programlar ve meslek edindirme kursları gibi aldığı eğitimler dikkate
alınarak hükümlü ile iş birliği içerisinde belirlenir.

(3) Koşullu salıverilen hükümlünün örgün eğitime devam etme durumunun bulunması
halinde öncelikle örgün eğitime yönelik bir eğitim kurumuna devam etmesi istenir. Hükümlü-
nün örgün eğitime devam konusunda başarısız olması veya başka nedenlerle örgün eğitime de-
vam edememesi halinde durumuna uygun başka bir meslek edindirme kursuna veya programına
yönlendirilir. Belirlenen eğitim programı veya kursların hükümlünün ihtiyaçlarına cevap ver-
memesi veya hükümlüye uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda vaka sorumlusu tara-
fından ilgili eğitim programı ya da kurs değiştirilebilir.

(4) Hükümlünün kalacak bir yerinin olmaması veya eğitimine devam edebilmesi için
bir kuruma yerleştirilmesinin gerekmesi halinde çocuğun ve kanuni temsilcisinin rızası da alı-
narak barınma imkânı bulunan uygun bir eğitim kurumuna yerleştirilebilir.

(5) Eğitime devam yükümlülüğünün yerine getirilmesinde kurumsal eğitimler ve prog-
ramlar listesi göz önünde bulundurulur.

(6) Bu yükümlülüğün uygulanmasında; hükümlünün durumu, eğitim kurumu yetkilileri
ile iş birliği yapılan görevliler haricinde kimseyle paylaşılamaz. Kurum yetkilileri ve görevliler
ifşa olmaması ve dışlanmaması için hükümlünün durumunu kurum çalışanları ve diğer kişiler
ile paylaşamaz. Bu konuda ilgililer bilgilendirilir.

(7) Eğitime devam yükümlülüğü, hükümlü hakkında denetim planının hazırlandığı ta-
rihte başlar. İnfaz hâkiminin belirlediği sürenin veya denetim süresinin sonunda ya da yüküm-
lülük kararının kaldırılması ile sona erer.

Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü
MADDE 92 – (1) Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü; koşullu salıverilme

sonrası, iyileştirme ve topluma kazandırma amacıyla denetimli serbestlik uzmanının yürüttüğü
çalışma ve programlara katılma konusunda hükümlünün yükümlü kılınmasıdır.

(2) Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü; hükümlü hakkında denetim planının
hazırlandığı tarihte başlar, infaz hâkiminin belirlediği sürenin veya denetim süresinin bitmesiyle
ya da yükümlülüğün kaldırılmasıyla sona erer.

(3) Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, 38 inci ve 69 uncu maddelerdeki ilgili hü-
kümler uygulanır.

Denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenecek diğer yükümlülükler 
MADDE 93 – (1) Koşullu salıverilen hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğünce

belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulması, hükümlünün;
a) Belirli bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma,
b) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme,
c) Belirlenen programlara katılma, 
yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasıdır. 
(2) Koşullu salıverilen hükümlü hakkındaki yükümlülükler, hükümlünün risk ve ihti-

yaçları dikkate alınarak belirlenir. 
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(3) Belirli bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma; toplumun ve mağdurun
korunması amacıyla bir bölgede bulunmayı esas alan, belirlenen yere belirlenen tarih ve saat-
lerde başvurma veya belirlenen bölge sınırları dışına çıkmama yükümlülüğüdür. Koşullu salı-
verilen her hükümlü hakkında belirli bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma yü-
kümlülüğü belirlenir. Hükümlüden denetim süresince ayda bir gün, belirlenen tarih ve saatlerde,
denetimli serbestlik müdürlüğüne, kolluğa, muhtarlığa veya müdürlüğün belirleyeceği bir kamu
görevlisine başvurması istenir. Yükümlülüğün infazına yükümlünün müdürlüğe müracaat ta-
rihinden itibaren on gün içinde başlanır. Bu yükümlülük, müdürlüğe müracaat tarihi itibarıyla
suça sürüklenen çocuklar için ilgili denetimli serbestlik kararının infazı sürecinde on sekiz ya-
şını doldurmuş olsa dahi uygulanmaz. 

(4) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme; hükümlünün suç işlemesine veya suça yö-
nelmesine etkisi bulunan yerlere gitmekten yasaklanmasını, özellikle çocukların ve suç mağ-
durunun korunmasını amaçlayan bir yükümlülüktür. Bu yükümlülük, hükümlü hakkında yapı-
lan risk ve ihtiyaç değerlendirmesi sonucunda hükümlünün topluma ya da bir başkasına zarar
verme riskinin görüldüğü hâllerde hükümlünün suç işlemesine etkisi olan yerleri gözetecek
şekilde belirlenir. 

(5) Belirlenen programlara katılma, koşullu salıverilen hükümlü hakkında gerçekleşti-
rilen risk ve ihtiyaç değerlendirmesi doğrultusunda hükümlünün; eğitim ve iyileştirme prog-
ramları, diğer kurumlarca yürütülen meslek ve sanat edindirmeye yönelik faaliyetler, seminer,
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, sivil toplum kuruluşlarınca kamu yararına yürütülen prog-
ram ve çalışmalara katılması yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük, ihtiyacı tespit edilen her hü-
kümlü hakkında uygulanır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, 38 inci maddedeki ilgili
diğer hükümler uygulanır.

(6) Hükümlü hakkında yapılan risk ve ihtiyaç değerlendirmesine göre hükümlünün her-
hangi bir eğitim ve iyileştirme programına katılmasının gerekmediğinin değerlendirilmesi ha-
linde bu durum denetim planının rehberlik ve iyileştirme bölümüne açıkça yazılır.

(7) Komisyon, hükümlünün risk ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yükümlülükleri değiş-
tirebilir. 

(8) Bu yükümlülükler, hükümlü hakkında denetim planının hazırlandığı tarihte başlar;
infaz hâkiminin belirlediği sürenin veya denetim süresinin bitmesiyle ya da yükümlülüğün kal-
dırılmasıyla sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Suç Faillerine Özgü Denetimli Serbestlik Tedbiri

Mükerrirler ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlü olanların
denetimli serbestlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

MADDE 94 – (1) Mükerrirler hakkında verilen denetimli serbestlik tedbiri; salıverilme
sonrası hükümlünün, toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, iyileştirilmesi ve topluma
yeniden kazandırılması ile yeniden suç işleme riskinin azaltılmasına yönelik rehberlik çalış-
malarına katılma yükümlülüğüdür.

(2) Salıverilme sonrası mükerrir hakkındaki denetimli serbestlik tedbirine ilişkin karar,
hapis cezasının infazından önce gönderilirse bu karar kaydedilmeyerek, Cumhuriyet başsav-
cılığına iade edilir. Kararın, 5237 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 5275
sayılı Kanunun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince hapis cezasının tamamen in-
fazından sonra gönderilmesi istenir.

(3) Salıverilme sonrası mükerrir hükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik tedbi-
rine ilişkin kararda, denetimli serbestlik tedbirinin süresinin belirtilmemesi durumunda, karar
kaydedilmeden önce Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla infaz hâkimliğine geri gönderilerek
tedbirin süresinin belirlenmesi istenir.
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(4) Salıverilme sonrası mükerrir hakkında verilen denetimli serbestlik tedbirinin kayıt
işlemleri tamamlandıktan sonra hükümlüye tebligat çıkartılır. Hükümlünün, müdürlüğe müra-
caat etmesinden sonra 14 üncü, 35 inci ve 36 ncı maddeler uyarınca gerekli işlemler yapılır. 

(5) Hakkında infaz hâkimliğince yükümlülük belirlenmiş mükerrir hükümlünün ken-
disine yapılan tebligatta belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmaması veya hakkında ha-
zırlanmış olan denetim planının gereklerini yerine getirmemesi halinde; 44 üncü madde uya-
rınca uyarılır.

(6) Hakkında infaz hâkimliğince yükümlülük belirlenmiş mükerrir hükümlünün yapılan
uyarıya rağmen tebligatta belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmaması veya belirlenen
yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmemesi halinde infaz hâkiminden hükümlünün disiplin
hapsine tabi tutulması talep edilir. 

(7) Hakkında infaz hâkimliğince yükümlülük belirlenmemiş mükerrir hükümlünün ken-
disine yapılan tebligatta belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmaması veya kendisi ile yü-
rütülecek ihtiyaç değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarına katılmaya istekli olması halinde
hazırlanmış olan denetim planının gereklerini yerine getirmemesi halinde; hükümlü, müdürlüğe
gelmesi ve yükümlülüğe uyması konusunda uyarılır. Uyarıya rağmen hükümlünün yükümlü-
lüğünün gereklerini yerine getirmemesi halinde toplum içinde denetim ve takibine devam edi-
lir.

(8) Bu madde kapsamında; yürütülecek iyileştirme çalışmaları 38 inci maddede belir-
tilen esaslara göre yerine getirilir.

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejimi kapsamında hükümlü hakkında belirlenen denetimli
serbestlik tedbiri, hapis cezasının tamamen infazından sonra denetim planının hazırlanmasıyla,
hazırlanamama durumunda kararın hükümlüye tebliği ile başlar, infaz hâkimliğince belirtilen
sürenin tamamlanması ile sona erer.

(10) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olanlara uygulanacak tedavi ve
diğer yükümlülükler, 26/7/2016 tarihli ve 29782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve
Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilir.

ALTINCI KISIM
Aile Bireylerinin Korunması

BİRİNCİ BÖLÜM
Çocukların ve Aile Bireylerinin Korunması

Korunma altına alınması gereken çocuklarla ilgili yapılacak işlemler
MADDE 95 – (1) Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında toplum içinde denetim

ve takibi yapılan suça sürüklenen çocuğun korunma ve destek ihtiyacının olması veya sonradan
böyle bir ihtiyacın ortaya çıkması halinde müdürlük, korunma ve desteğe ihtiyacı olan çocuğu,
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı il müdürlüğüne ihbar etmekle yükümlüdür. Çocuğun korunma
ve destek ihtiyacına ilişkin tespitler, ihbar yazısında açıkça belirtilir.

(2) Çocuk hakkında danışmanlık tedbiri ihtiyacı nedeniyle ihbarda bulunulmaz. Bu kap-
samdaki çalışmalar iyileştirme ve topluma kazandırma çerçevesinde çocuk hizmetleri büro-
sunda görevli denetimli serbestlik uzmanları tarafından yerine getirilir.

Aile içi şiddet vakalarında yapılacak işlemler
MADDE 96 – (1) Yükümlülerin, eşine veya diğer aile bireylerine karşı şiddet uygula-

ması veya şiddet uygulama tehlikesinin bulunması ya da yükümlünün şiddete maruz kalması
veya şiddete maruz kalma ihtimalinin bulunması halinde, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince koruyucu ve önleyici
tedbir alınmak üzere ilgili kuruma durum bildirilir.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2021 – Sayı : 31655



YEDİNCİ KISIM
Elektronik Cihazların Kullanılması Suretiyle Takip

BİRİNCİ BÖLÜM
Elektronik İzleme

Elektronik izleme
MADDE 97 – (1) Elektronik izleme; yükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile

toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve top-
lumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Elektronik izleme merkezi
MADDE 98 – (1) Yükümlülerin elektronik yöntem ve araçlarla toplum içinde izlen-

mesi, gözetimi ve denetimi için elektronik izleme merkezi oluşturulur.
(2) İzleme merkezinde bu konuda eğitim almış yeteri kadar denetimli serbestlik memuru

yirmi dört saat esasına ve vardiya usulüne göre çalışır. Daire Başkanlığının ilgili şube müdür-
lüğünce her vardiya için izleme merkezinin çalışmalarından sorumlu bir personel belirlenir.

(3) İzleme merkezinde görevli bir personelin kaç yükümlünün takibinden sorumlu ola-
cağı Daire Başkanlığının ilgili şube müdürlüğünce belirlenir.

(4) Genel Müdürlüğün izni olmadan görevli ve yetkililer hariç, üçüncü kişiler izleme
merkezine giremez. İzleme merkezi çalışanlarının, izleme merkezine cep telefonu, bilgisayar,
fotoğraf makinesi gibi araçlarla girmeleri yasaktır.

(5) İzleme merkezi çalışanları, yükümlülerle yaptıkları iletişimi, yükümlülerin ihlal ve
elektronik cihazların arıza durumlarını tutanak altına alarak Daire Başkanlığının ilgili şube mü-
dürlüğüne aynı gün iletirler.

Elektronik izleme müdahale ekibi
MADDE 99 – (1) Müdürlüklerin denetim bürosunda elektronik izleme konusunda eği-

tim almış yeteri kadar denetimli serbestlik memuru görevlendirilir. Elektronik izleme müdahale
ekibi yirmi dört saat esasına ve vardiya usulüne göre çalıştırılabilir.

(2) Müdahale ekibi;
a) Elektronik cihazların takılmasından ve sökülmesinden,
b) İzleme merkezi ile gerekli koordinasyonun sağlanmasından,
c) İzleme merkezince iletilen taleplerin yerine getirilmesinden,
ç) Elektronik cihazlarla takip edilen yükümlülerin takip ve denetiminden,
d) Elektronik cihazlarda meydana gelen arızalara ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasın-

dan,
e) İzleme merkezinden gelen ihlal durumunun tespit edilmesinden,
sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM
Elektronik Cihaz ile Takip Edilecek Yükümlülerin Belirlenmesi,

Elektronik Cihazların Takılması ve Sökülmesi

Elektronik cihaz ile takip edilecek yükümlülerin belirlenmesi
MADDE 100 – (1) Haklarında belirli yerlere gitmekten yasaklama veya belirlenen ko-

nut, yer veya bölgeden çıkmama ya da belirlenen kişilere yaklaşmamaya dair verilen denetimli
serbestlik kararları, elektronik cihaz kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir.

(2) Komisyon, vaka sorumlusunun talebi üzerine mevcut risk durumu, tedbir, yüküm-
lülük ve denetimin gereklilikleri, mağdurun veya toplumun korunma ihtiyacını dikkate alarak
yükümlünün elektronik cihaz ile takibini Daire Başkanlığına önerir.
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(3) Elektronik cihaz takılması önerilen yükümlünün bilgileri Daire Başkanlığına iletilir.
Şube müdürlüğünce, izleme merkezinin kapasitesi, yükümlünün durumu, yargı mercii kararının
niteliği ve infaz kabiliyeti teknik yönden değerlendirilerek yükümlünün elektronik cihaz ile
izlenip izlenmemesine karar verilir.

Elektronik cihazların takılması ve kurulması
MADDE 101 – (1) Elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle izlenmesine karar verilen

yükümlüler, görevli denetimli serbestlik personeli tarafından bilgilendirilir. Elektronik cihazın
özelliğine göre yükümlü müdürlüğe davet edilerek veya yükümlünün evine gidilerek elektronik
izleme ünitesi kurulur ve devreye sokulur. Elektronik cihazlarla takip edilecek yükümlünün
kimlik bilgileri görevli personel tarafından kontrol edilir.

(2) Yükümlü, denetim ve takip amacıyla kullanılacak olan elektronik cihazların kulla-
nımı ile uyulması gereken kurallar ve uymamanın sonuçları konusunda yazılı olarak bilgilen-
dirilir.

(3) Elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle takibine karar verilen yükümlü, elektronik
cihaz takılmasına ve ilgili ünitenin kurulmasına rıza göstermek, elektronik cihazları kullanılır
durumda bulundurmak, kararın infazı için gerekli olan kısıtlamalara ve elektronik cihazların
kullanımına ilişkin belirlenen kurallara uygun hareket etmek zorundadır. Bu kurallara aykırı
davranış yükümlülüğünün ihlali sayılır.

(4) İzleme merkezi tarafından yükümlünün kurallara aykırı davrandığının belirlenmesi
halinde, müdahale ekibi durumdan derhal haberdar edilir. Daire Başkanlığının ilgili şube mü-
dürlüğü, yükümlünün kurala aykırı davranışını denetimli serbestlik müdürlüğüne yazılı olarak
da bildirir. Kurala aykırı davranışın vaka sorumlusu tarafından yükümlülüğün ihlali olarak de-
ğerlendirilmesi halinde durum komisyona iletilir.

Elektronik cihazların sökülmesi, izlemenin sonlandırılması
MADDE 102 – (1) Yükümlülüğün sona ermesi veya ihlal edilmesi, yükümlünün ceza

infaz kurumuna alınması ya da yükümlünün elektronik cihazların kullanılması suretiyle taki-
binden vazgeçilmesi durumunda, elektronik cihazlar görevli denetimli serbestlik personelince
sökülür. İzleme işlemleri sonlandırılır. Elektronik cihazlar, gerekli kontroller yapılarak yüküm-
lüden tutanak karşılığında teslim alınır.

(2) Elektronik cihaz izleme merkezi bilgilendirilmeden sökülmez. Elektronik cihaz sö-
külmesine ilişkin talep üzerine izleme merkezi tarafından sistemden elektronik takip sonlan-
dırılır ve elektronik takibe ilişkin gerekli bilgiler ilgili müdürlüğe iletilir.

Yükümlüye ait elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle elektronik izleme
MADDE 103 – (1) Elektronik izleme; rızası alınmak koşuluyla yükümlüye ait elek-

tronik cihazlar kullanılmak suretiyle de yapılabilir. 
(2) Yükümlünün bu izlemeden yararlanabilmesi için, sisteme uyumlu elektronik cihaz,

GSM hattı, internet ve gerektiğinde program aboneliği gibi izleme için gerekli diğer ihtiyaçları
karşılaması gerekir. 

(3) Soruşturma, kovuşturma ve infazın bütün aşamalarında niteliği itibarıyla elektronik
izlemeye uygun bütün tedbir ve yükümlülükler hakkında yükümlüye ait elektronik cihazlar
kullanılmak suretiyle izleme yapılabilir. Bu kapsamda;

a) Mevzuatta düzenlenen; konutu terk etmemeye, bir konut veya bölgede denetim ve
gözetim altında bulundurulmaya ve hapis cezasının konutta çektirilmesine ilişkin kararların
infazı, kişinin yaşadığı konutun çevresi sistem haritası üzerinde kısıtlı alan haline getirilerek,
kararda belirtilen zaman dilimi içerisinde yükümlünün konutunda bulunup bulunmadığı izlen-
mek suretiyle yerine getirilir.
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b) Adli kontrole ilişkin kararlar da dâhil olmak üzere soruşturma, kovuşturma ya da in-
fazın diğer aşamalarında, hâkim, diğer yargı mercileri ya da denetimli serbestlik müdürlüğü
tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak yükümlülüğü
elektronik izleme yöntemiyle yerine getirilebilir. Bu yükümlülük;

1) Karar bir yargı mercii tarafından verilmiş ise kararı veren yargı merciinin bulunduğu
il sınırları, 

2) Karar denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından verilmiş ise denetimli serbestlik
müdürlüğünün bulunduğu il sınırları,

3) Yükümlü, kararı veren merciin yargı çevresi ya da görev alanı dışında bir yerde ika-
met ediyor ise ikametinin bulunduğu il sınırları,

sistem haritası üzerinde kısıtlı alan haline getirilip, yükümlünün başvuru yapması ge-
reken zaman diliminde, bu bölgeden coğrafi konumu alınarak biyometrik imza yöntemiyle ka-
rarda belirtilen sayıda imza atması suretiyle yerine getirilir. 

c) Belirli yerlere gitmekten yasaklanma, belirlenen yer veya bölgeden çıkmama yü-
kümlülükleri; kararda belirtilen yer veya bölgenin sistem haritası üzerinde kısıtlı alan haline
getirilerek, kararın niteliğine göre yükümlünün bu yer ya da bölgeye girip girmediği ya da bu
bölgeden çıkıp çıkmadığı izlenmek suretiyle yerine getirilir.    

ç) Belirlenen kişilere yaklaşmamaya dair verilen denetimli serbestlik tedbirleri; karar
kişinin konutu ya da iş yeri gibi belirli bir bölgeye yaklaşmamak şeklinde ise bu bölgeler sistem
haritası üzerinde kısıtlı alan haline getirilip yükümlünün bu bölgeye girip girmediği tespit edil-
mek suretiyle yerine getirilir. Karar, kişiye belirli bir mesafeden fazla yaklaşılmaması yönünde
ise izleme, kişinin rızası bulunmak koşuluyla biyometrik imza ile takip sistemine ilişkin yazı-
lımın, kişinin elektronik cihazına da kurularak her iki cihaz arasındaki mesafenin tespiti ve yü-
kümlünün belirlenen mesafeden daha fazla kişiye yaklaşıp yaklaşmadığının belirlenmesi su-
retiyle yerine getirilir.

d) Eğitim, kamu yararına çalışma, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışma ve kendi işini
kurarak işletme gibi yükümlünün belirli zamanlarda belirli bölgelerde bulunmasının zorunlu
olduğu hâllerde bu izleme, belirtilen bölgeler sistem haritası üzerinde kısıtlı alan haline getiri-
lerek yükümlünün belirlenen zaman dilimi içerisinde bu bölgede bulunup bulunmadığını tespit
etmek suretiyle yerine getirilir.

(4) Niteliği itibarıyla elektronik izlemeye uygun diğer denetimli serbestlik karar ve ted-
birleri de bu maddede düzenlenen biyometrik imza ile takip sistemi uygulanmak suretiyle ye-
rine getirilebilir.

SEKİZİNCİ KISIM
Danışma Kurulu ve Koruma Kurulları

BİRİNCİ BÖLÜM
Danışma Kurulunun Oluşumu, Gündeminin Hazırlanması ve Toplanması

Danışma Kurulunun oluşumu
MADDE 104 – (1) Denetimli serbestlik hizmetlerine ilişkin olarak danışma organı ni-

teliğinde görev yapmak üzere Bakanlıkta, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu
kurulur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı ilgili Adalet Bakan Yardımcısıdır. 
(3) Danışma Kurulu; Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan üyelerden

oluşur. 
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(4) Danışma Kurulu toplantılarına gündeme göre, ilgili kişiler ile kurumların temsilci-
leri katılımcı olarak davet edilebilir.

(5) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
Danışma Kurulunun gündeminin hazırlanması
MADDE 105 – (1) Daire Başkanlığınca Danışma Kurulu toplantı tarihinden önce Da-

nışma Kurulu üyelerine, toplantının yeri ve zamanını belirten davet yazısı yazılır. Davet yazı-
sında toplantı tarihinden önce toplantıya katılacak kişi ile gündeme ilişkin öneri ve görüşlerin
bildirilmesi istenir.

(2) Daire Başkanlığı tarafından müdürlüklerin ve koruma kurullarının yıllık faaliyet ra-
porları ile üye kurumların öneri ve görüşleri dikkate alınarak gündem hazırlanır.

(3) Hazırlanan gündem toplantı tarihinden önce üyelere gönderilir. Müdürlükler ve ko-
ruma kurullarının görevleri ile ilgili hazırlanan mevzuat taslakları gündeme eklenir.

Danışma Kurulunun toplanması
MADDE 106 – (1) Danışma Kurulu her takvim yılında en az bir defa toplanır. Başkan,

gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.
(2) Danışma Kurulu, ilgili Adalet Bakan Yardımcısının uygun göreceği yer ve tarihte

toplanır.
(3) Danışma Kurulu toplantısında gündem Daire Başkanlığınca takdim edilir.
(4) Toplantıda sunulan öneriler tutanağa bağlanır ve Danışma Kurulu üyelerince imza-

lanır. Kararlar Genel Müdürlükçe ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Danışma Kurulunun Görevleri ve Mâli Hükümler

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 107 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesine, kurumlar arası iş birliğinin güç-

lendirilmesine, yeniden suç işlenmesinin önlenmesine ve toplumla bütünleşmeyi sağlayıcı po-
litikaların üretilmesine ilişkin öneri niteliğinde kararlar almak.

b) Genel Müdürlük tarafından sunulan müdürlükler ve koruma kurullarının yıllık faa-
liyetlerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

c) Müdürlükler ve koruma kurullarının görevleri ile ilgili olarak hazırlanan mevzuat
taslaklarını incelemek ve önerilerde bulunmak.

ç) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
Mâli hükümler
MADDE 108 – (1) Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Danışma Ku-

rulunun toplantılarına katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü-
kümlerine göre harcırah ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Kurullarının Oluşumu, Gündemin Hazırlanması,

Çalışma Usul ve Esasları

Koruma kurullarının oluşumu
MADDE 109 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca her yılın Ocak ayı içerisinde koruma

kurulu oluşturulur. Koruma kurulunun kimlerden oluştuğu ve çalışma usul ve esasları üyelere
bildirilir.

(2) Koruma kurulu; Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı
vekili ya da Cumhuriyet savcısının başkanlığında Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen üye-
lerden oluşur.

(3) Koruma kurulu toplantısının gündemine göre, Cumhuriyet başsavcısı; ceza infaz
kurumları ve tutukevleri izleme kurulu başkanı, gençlik ve spor il/ilçe müdürü, il/ilçe sağlık
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müdürü, ilçe sağlık müdürü bulunmuyor ise Devlet hastanesi başhekimi veya toplum sağlığı
merkezi başkanı, özel idare müdürü, kolluk amirleri ile ilgili kişi, kurum ve sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcilerini koruma kurulu toplantısına davet edebilir.

(4) Koruma kurulunun yetki alanı adalet komisyonunun yargı çevresi ile sınırlıdır.
(5) Koruma kurulunun yazı işleri hizmetleri, müdürlük tarafından yürütülür.
Koruma kurulu gündeminin hazırlanması
MADDE 110 – (1) Koruma kurulunun gündemi, koruma kurulu başkanının görüşü

alındıktan sonra müdürlük tarafından hazırlanır.
(2) Koruma kurulunun gündeminde; salıverilen hükümlülerin talepleri, yükümlülerin

toplum içinde denetim ve takibi konusunda kurumlar arası iş birliğini gerektiren durumlar, eski
hükümlülere yönelik hazırlanan projeler, hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar
listesinin güncellenmesi, koruma kurulu kararlarına itiraz gibi konular yer alır.

(3) Gündem, toplantı tarihinden en geç bir hafta önce koruma kurulu üyelerine ulaştı-
rılır. Gündemin içerisinde toplantının nerede ve ne zaman yapılacağına dair bilgilere de yer
verilir.

(4) Koruma kurulu çalışmalarına başlamadan önce müdür veya müdür yardımcısı tara-
fından gündem takdim edilir, müdürlük tarafından yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları
ve koruma kurulunca alınan kararlara ilişkin yapılan işlemler ve sonuçları hakkında koruma
kurulu üyelerine bilgi verilir.

Koruma kurullarının çalışma usul ve esasları
MADDE 111 – (1) Koruma kurulu üç ayda bir toplanır. Koruma kurulu başkanının ge-

rekli görmesi hâlinde koruma kurulu her zaman toplanabilir.
(2) Koruma kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların

salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla tespit
edilerek toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

(3) Koruma kurulunda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır
ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini müdürlük takip ederek sonucu hakkında
koruma kuruluna bilgi verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Kurulunun Görevleri ve Başvuru

Koruma kurulunun görevleri
MADDE 112 – (1) Koruma kurulu, Kanunun 17 nci maddesine uygun olarak aşağıdaki

görevleri yerine getirir:
a) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde,

iş bulmalarında, bir meslek veya sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak veya iş
yeri açmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yön-
lendirmek.

b) Müdürlükçe hazırlanacak mesleki eğitim projeleri ile başvuru sahibinin kendi işini
kurma projelerini karara bağlamak, yürütülen projeleri izlemek ve bitirilen projelerin sonuçla-
rını değerlendirmek.

c) Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya
yönelik her türlü tedbiri almak ve bu konuda müdürlük tarafından hazırlanan projeleri görüşmek
ve karara bağlamak.

ç) Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle oluşabilecek
psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

d) Müdürlük tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik kararlarının ye-
rine getirilmesinde kurumlar arası iş birliği gerektiğinde müdürlüğe yardımcı olmak.

e) İş arama izni verilen hükümlüleri çalışabilecekleri işler ve yerler konusunda bilgi-
lendirmek.
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f) Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin hazırlanması ve gün-
cellenmesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak.

g) Alınan kararların yürütülmesini temin etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile
uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak.

Başvuru
MADDE 113 – (1) Ceza infaz kurumundan salıverilen veya denetimli serbestlik altında

bulunan hükümlüler ya da kanunî temsilcileri dilekçe ile koruma kurulunun yetki alanındaki
müdürlüğe başvurabilirler. Sözlü başvuru halinde buna ilişkin tutanak düzenlenir.

(2) Başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,
b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen Salıverilen Hükümlüye

Ait Durum Bildirme Formu,
istenir.
(3) Eksik belge ile yapılan müracaatlar kayıt altına alınır ve ilgiliden on beş gün içinde

eksikleri tamamlaması istenir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti ol-
maksızın eksikliklerini tamamlamaması durumunda dilekçelerinin değerlendirilmeyeceği kişiye
bildirilir.

(4) Başvuruda bulunan her kişi için bir dosya açılır. Dosyanın içerisinde, yapılan çalış-
maların bulunduğu talep formu ile başvuru belgeleri yer alır. Dosya üzerine talep sahibinin adı
soyadı, talep konusu ve koruma kurulu kayıt ekranındaki kayıt numarası yazılır.

(5) Koruma kurulunun yetki alanında ikamet etmeyenlerin başvuruları müdürlük mu-
habere defterine kaydedildikten sonra yetkili koruma kurulunun bulunduğu müdürlüğe gön-
derilir ve durum kişiye bildirilir.

(6) Koruma kurulunun görev alanına girmeyen başvurular müdürlük muhabere defterine
kaydedildikten sonra ilgili kuruma gönderilir ve durum kişiye bildirilir.

(7) Koruma kuruluna başvuruda maddi yardım isteminde bulunma hakkı, salıverilen
hükümlüler için ceza infaz kurumundan salıverilme tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.

Talep formu
MADDE 114 – (1) Başvuruda bulunan salıverilen hükümlüler hakkında kendileri ile

görüşme yapan denetimli serbestlik memuru tarafından talep formu düzenlenir.
(2) Talep formu, salıverilen hükümlülerin gerekli toplumsal kaynaklardan faydalanıla-

rak topluma yeniden kazandırılmaları ve toplumla bütünleşmelerine olanak tanınması amacıyla
yürütülecek çalışmalara temel oluşturan bilgileri içerir. Bu formda kişisel bilgiler, sağlık, aile,
iş ve sosyo-ekonomik durum, sosyal çevre ve ilişkiler ile kişi hakkında görüşmelerden elde
edilen izlenim ve kişinin talebine ilişkin mevcut sertifika, diploma, çalışma deneyimi ile de-
ğerlendirmeler yer alır.

(3) Talep konusu dikkate alınarak talepte bulunanın ekonomik, eğitim ve mesleki du-
rumunu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile müdürlükçe
gerekli görülen diğer belgeler talep formuna eklenir.

(4) Talep formu, bireysel görüşmeler ve gerektiğinde ev ziyareti yapılması suretiyle
düzenlenir ve kişinin dosyasında saklanır. Bu formların saklanmasında özel hayatın gizliliğine
dikkat edilir.

Taleplerin değerlendirilmesi
MADDE 115 – (1) Koruma kurulu tarafından talepler değerlendirilirken kişinin yap-

ması gereken çalışmalar ile katkı sağlayacağı hususlar gözden geçirilir ve kişilerin çalışmalara
aktif olarak katılımı sağlanır.

(2) Salıverilen hükümlülerin talepleri değerlendirilirken hizmetler listesi ile kurumsal
eğitimler ve programlar listesi göz önünde bulundurularak bu kişilerin iş bulmalarına veya
kendi işlerini kurmalarına ya da bu amaçla mesleki eğitim almalarına öncelik verilir.
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(3) Koruma kurulunca, dosyanın daha ayrıntılı hazırlanmasına veya başka çalışmaların
yapılmasına karar verilmesi halinde, eksikliklerin veya yapılacak çalışmaların müdürlük tara-
fından yerine getirilmesi istenir.

Takip formu
MADDE 116 – (1) Kendi işini kuranlar veya işe yerleştirilenlerin iş yerlerindeki du-

rumları ile eğitim kurumuna yerleştirilenlerin kurumlardaki durumları denetimli serbestlik me-
muru tarafından belirli aralıklarla denetlenerek takip formu düzenlenir. Kendi işini kuranlar
ile işe yerleştirilenler en az bir yıl süreyle takip edilir.

(2) İşe yerleştirilenlerin iş yerlerindeki uyum süreçleri ile eğitim kurumuna devam eden-
lerin kurumlardaki uyum süreçleri denetimli serbestlik memurları tarafından iş yerleri veya
kurumları ziyaret edilerek kontrol edilir ve iş yeri ile kurum yetkililerinin görüşleri takip for-
munda belirtilir.

(3) Takip formu kişinin dosyasında saklanır. Bu formların saklanmasında özel hayatın
gizliliğine dikkat edilir.

Projelerin hazırlanması
MADDE 117 – (1) Salıverilen hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve

topluma kazandırılmaları amacıyla iş ve meslek edinmelerine yönelik projeler hazırlanabilir.
(2) Projeler, ilgili kurum veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde

hazırlanır. Bu projelerde ilgili kurum veya kuruluş ya da sivil toplum kuruluşlarının mevzuatları
dikkate alınır.

(3) İş ve meslek edindirme projelerinin, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda,
en kısa sürede iş imkânı sağlayacak nitelikte olmasına dikkat edilir. Ayrıca mesleki eğitim pro-
jelerinde, katılımcılara sertifika verilmesi sağlanır. Projeler hazırlanırken o bölgede faaliyet
gösteren kamu ve özel kurum veya kuruluşların hangi nitelikte personel ihtiyacı olduğu araş-
tırılır ve bu doğrultuda mesleki eğitimler verilerek, istihdam konusunda ilgili kurumlarla ça-
lışmalar yapılır.

(4) Hazırlanan projelere ilişkin koruma kurulu onayı projeye eklenir. Ayrıca onaylı pro-
jelerin bir örneği Daire Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU KISIM
Kayıt İşlemleri, Tutulacak Defter ve Kartonlar ile Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Tutulacak Defter ve Kartonlar

Denetimli serbestlik kararlarının kaydı
MADDE 118 – (1) Denetimli serbestlik kararları UYAP bilişim sisteminde oluşturulan

elektronik ortama kaydedilir.
(2) Elektronik ortamda oluşturulan kayıt ekranında; yükümlünün kimlik bilgileri, suçu,

uygulanan kanun maddesi, kararın türü, konusu, tarihi ve numarası, süresi, geldiği tarih, kararı
veren yargı merciinin adı ve diğer hususlar ile ilgili bölümler bulunur.

Dayanıklı taşınırlar ekranı
MADDE 119 – (1) Müdürlüğe ait veya müdürlüğün tasarrufunda bulunan ve kullanma

süresi bir yıldan fazla olan demirbaş eşyalar elektronik ortama kaydedilir.
(2) Dayanıklı taşınırlar ekranı; demirbaş sıra numarası, demirbaş eşyanın bulunduğu

yer, demirbaş eşyanın türü ve özellikleri, alındığı tarih ve terkin tarihi sütunlarını içerir.
Koruma kurulu kayıt ekranı
MADDE 120 – (1) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler veya kanunî tem-

silcilerinin talepleri elektronik ortama kaydedilir.
(2) Koruma kurulu kayıt ekranında; salıverilen hükümlülerin kimlik bilgileri, talebin

konusu, talep edilen ve yapılan yardımın türü ve tarihi, yardım yapan kişi veya kurum ile dü-
şünceler bölümü bulunur.
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Kütüphane kayıt ekranı
MADDE 121 – (1) Müdürlüklere gönderilen veya dışarıdan temin edilerek kütüphaneye

konulan kitaplar ile diğer dokümanlar elektronik ortama kaydedilir.
(2) Kütüphane kayıt ekranı; sıra numarası, kitabın adı, yazarı, yayınevi, geldiği yer ve

basım tarihi sütunlarını içerir.
Muhabere kayıt ekranı
MADDE 122 – (1) Bakanlıktan, yargı mercilerinden, diğer kurum veya kuruluşlardan

gelen ya da bu kurum veya kuruluşlara gönderilen yazılar ile belgeler elektronik ortama kay-
dedilir.

(2) Muhabere kayıt ekranında; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen
veya gönderen daire, geliş ve sevk tarihi, evrakın konusu ve düşünceler ile ilgili bölümler bu-
lunur.

Zimmet defteri
MADDE 123 – (1) Zimmet defteri; müdürlüklerden diğer kurum ya da kuruluşlara

elektronik ortamda gönderilemeyen evrakın kaydedildiği defterdir.
(2) Zimmet defteri; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih,

evrakı alanın adı ve soyadı, evrakı alanın imzası ile düşünceler sütunlarını içerir.
Tutulacak kartonlar
MADDE 124 – (1) Müdürlüklerde;
a) Müdürlüklerden Bakanlığa gönderilen yıllık iş cetveli örneklerinin konulduğu iş cet-

velleri kartonunun,
b) Yıllık olarak düzenlenen çalışma raporlarının konulduğu çalışma raporları kartonu-

nun,
c) Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiye raporlarının konulduğu teftiş tavsiye raporları

kartonunun,
ç) Müdürlük tarafından diğer kurumlarla yapılan iş birliği protokollerinin konulduğu

protokoller kartonunun,
d) Müdürlüğün yetki alanı içindeki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca yürütülen eği-

tim programlarına, iş ve meslek kursları ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere iliş-
kin düzenlenen listelerin konulduğu kurumsal eğitimler ve programlar kartonunun,

e) Gözetim altında veya kamu yararına çalışma yaptırımının ya da yükümlülüğünün
infazına ilişkin işlerin ve bu işlerin yerine getirilebileceği kurumların listesinin konulduğu hiz-
metler listesi kartonunun,

f) Koruma kurulu kararlarının tarih sırasıyla konulduğu koruma kurulu karar kartonu-
nun,

g) Koruma kurulu gündemine alınan projelerin düzenli bir şekilde tarih sırasıyla ko-
nulduğu koruma kurulu proje kartonunun,

tutulması zorunludur.
(2) UYAP’ta oluşturularak kayıt altına alınan belgeler için ayrıca karton tutulmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İş cetvelleri ile çalışma raporlarının hazırlanması
MADDE 125 – (1) Her yılın Ocak ayı içerisinde; kaydedilen karar türlerine göre bir

önceki yıl içerisinde gelen, kapatılan ve bir sonraki yıla devreden dosya sayısını gösterir iş cet-
veli hazırlanır.

(2) Çalışma raporu, bir önceki yıl gelen kararların infazına, yükümlülerin toplum içinde
denetim ve takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar arası iş birliğine ilişkin
tespit, değerlendirme ve önerilerden oluşur.
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(3) Genel Müdürlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporuna esas teşkil etmek üzere, mü-
dürlükler tarafından düzenlenen iş cetveli ile çalışma raporları her yılın Şubat ayının ikinci
haftasında Daire Başkanlığına gönderilir.

Elektronik ortamda kayıt
MADDE 126 – (1) Müdürlükte her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon

işlemleri ve bunlara ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemlerinde UYAP
bilişim sisteminin sağladığı imkânlardan, güvenli elektronik imza da kullanılmak suretiyle ya-
rarlanılır. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgeler ayrıca fizikî olarak gönderilmez.

(2) Diğer kişi, kurum veya kuruluşlara verilmek üzere elektronik ortamdan fizikî 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.

(3) Müdürlüğe elektronik ortam dışında gelen evrak, taranıp elektronik ortama aktarılarak
UYAP bilişim sistemine kaydedilir. Kurum ve kuruluşlardan elektronik ortam dışında gelen evrak
ile fiziken muhafazası gereken diğer belgeler ayrıca mahsus kartonlarında muhafaza edilir.

(4) Kişisel verilerin kaydı ve paylaşılmasında bu verilerin yetkisiz kişilerce elde edil-
mesini veya hukuka aykırı kullanılmasını önlemek için her türlü tedbir alınır.

Defterlerle basılı evrakın temini
MADDE 127 – (1) Elektronik ortamda kayıt için UYAP bilişim sisteminde yer alan

şablonlar kullanılır, ayrıca fiziki defter ve basılı evrak kullanılmaz. Müdürlüklerde kullanılacak
fiziki defter ve basılı evrakın örnekleri Bakanlıkça tespit edilerek bastırılır ve dağıtılır.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen form, plan, rapor ve gerekli diğer dokümanlar Daire Baş-
kanlığınca oluşturularak denetimli serbestlik müdürlüklerine gönderilir.

Büroların çalışma usul ve esasları
MADDE 128 – (1) Müdürlük bulunmayan yerlerde kurulan büroların çalışma usul ve

esasları hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 129 – (1) 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan De-

netimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Denetimli Serbestlik Hizmetleri

Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 130 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 131 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ İLE HÜKÜMLÜLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gözlem
ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 17 nci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kuruma” ibaresi “kurumuna”, “altı” ibaresi “üç” 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

29/12/2020 31349
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İçişleri Bakanlığından:
YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yardım
Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik;
a) Yardım toplama faaliyetinde kullanılacak olan makbuz ve biletlerin; şekli, bastırıl-

ması, dağıtılması ve kullanılmasına ait esasları,
b) Yardım toplama faaliyetinde bulunacakların başvurularında bulunması gereken hu-

susları ve eklenecek belgeleri,
c) İnternet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerini,
ç) İlgili Kanunların uygulanmasına ilişkin diğer hususları,
kapsar.
2860 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan dernek, vakıf ve ku-

lüplerin kendi statülerine göre üyeleri veya diğer kişilerden alacakları bağış ve yardımlar bu
Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ayni yardım: Nakit ve nakit benzeri dışındaki tüm maddi varlıklarla yapılan yardımları,
b) Bağış: Bir kişinin veya başka bir özel hukuk yahut kamu tüzel kişisinin veyahut

kamu kurum ve kuruluşunun ayni veya nakdi varlıklarından; bir kişi veya başka bir özel hukuk
yahut kamu tüzel kişisine veyahut kamu kurum ve kuruluşuna kendi iradesiyle ve herhangi bir
karşılık beklemeksizin vermesini,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Genel Müdürlük: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünü,
d) Kanun: 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununu,
e) Sivil toplumla ilişkiler birimi: İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ve ilçe sivil top-

lumla ilişkiler müdürlüğü veya şefliğini,
f) Sorumlu kurul: Yardım toplama faaliyetlerinde bulunacak gerçek kişilerde en az üç

kişiden, tüzel kişilerde yönetim organlarından oluşan kurulu,
g) Nakdi yardım: Nakit ve nakit benzeri olarak yapılan yardımları,
ğ) Yardım: Bir kişinin veya başka bir özel hukuk yahut kamu tüzel kişisinin veyahut

kamu kurum ve kuruluşunun ayni veya nakdi varlıklarından; bir kişi veya başka bir özel hukuk
yahut kamu tüzel kişisinin veyahut kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyacını gidermek maksa-
dıyla doğrudan veya dolaylı olarak talep edilmesi hâlinde karşılıksız veya ödünç olarak ver-
mesini,

h) Yardım toplama: Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, kamu
yararı gözetilmek ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere, izin alınması veya bildirimde bu-
lunulması kaydıyla belirli süre ve yerlerde ayni ve/veya nakdi yardım istenmesini,

ı) Yardım toplama faaliyeti: Yetkili makama başvuru ile başlayan, yardımların toplan-
ması, kaydı, muhafazası, amacına uygun bir şekilde sarf edilmesi, kesin hesabın çıkarılması
ve ilgili diğer iş ve işlemleri kapsayan süreci,

i) Yetkili makam: 2860 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenecek olan izin vermeye
veya bildirimi kabul etmeye yetkili valilik veya kaymakamlığı,

ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “yetkili makamlara”

ibaresinden sonra gelmek üzere “faaliyet sonunda Yardım Toplama Sonuç Bildirimi (Ek-4) for-
mu ile” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu form yardım toplama faaliyetinin yıllara sari olması halinde her takvim yılının sonunda
verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Başvuru” olarak, aynı mad-
denin birinci fıkrasında yer alan “bir dilekçeyle” ibaresi “Yardım Toplama Başvuru Formu (Ek-1)
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ile” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Müracaat dilekçelerinde” ibaresi “Başvuruda” olarak ve
üçüncü fıkrasında yer alan “müracaat dilekçesine” ibaresi “başvuru formuna” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığında yer alan “Müracaatın”
ibaresi “Başvuruların” olarak, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Müracaat dilekçeleri”
ibaresi “Başvurular”, “dilekçe” ibaresi “başvuru” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye dör-
düncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yardım toplama izni verilenlerin, internet ortamı dâhil yardım toplama faaliyetlerinde
kullanacakları her türlü materyale Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilen yardım
toplama izin numarasının yazılması zorunludur. Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım top-
layabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar ise kendilerine verilen izin kararının yılı
ve sayısını yazmakla yetinirler.

Bankada hesap açmak veya elektronik olarak işleme tâbi tutulmuş sistemler kullanmak
suretiyle yardım toplama izni verilen kişi ve kuruluşlar, yardım toplama faaliyetinde kullanıl-
mak üzere açılacak hesap numaralarını, SMS numaralarını ve benzeri bilgileri izni takip eden
otuz gün içinde izin veren makama bildirirler.

Yardım toplama izni verilenlere ilişkin bilgiler izin veren makam ile Genel Müdürlüğün
internet sayfasında yayımlanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına “fotoğraflı bir kim-
lik belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Ek-2)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-1’de”
ibaresi “Ek-3’te” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 13 – Yardım toplamakla yetkili ve görevli kişiler en geç on beş günde bir top-

ladıkları yardımı sorumlu sayman üyeye teslim etmek veya bu amaçla bankalarda açılmış bu-
lunan hesaplara yatırmak zorundadırlar. Ancak toplanan yardım miktarının bilanço esasına
göre defter tutan dernek ve vakıflar için yirmi beş bin Türk Lirasını aşması halinde toplanan
para bu süre beklenmeksizin saymana teslim edilir veya bankaya yatırılır. Bunun dışındaki kişi,
kurum ve kuruluşlar için ise toplanan yardım miktarının on bin Türk Lirasını aşması halinde
toplanan para bu süre beklenmeksizin bankaya yatırılır.

Birinci fıkrada belirtilen parasal tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 ta-
rihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında,
takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır. Ancak güncellemede bir Türk
Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Kesin Hesap, Bildirim
ve Denetim” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kesin hesabın verildiği tarihten itibaren doksan gün içinde yardım toplama faaliyeti
sonunda elde edilen gelirin harcanmasına ilişkin bilgileri içeren Yardım Toplama Sonuç Bildi-
rimi (Ek-4) izin veren makama bildirilir. Yardım toplama amacına ilişkin harcamaların bu süre
içinde tamamlanamaması durumunda izin veren makamın onayıyla bu süre uzatılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“İş ve İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması
Ek Madde 1 – Genel Müdürlük, bu Yönetmelik gereğince izin veren makama yapılacak

başvuruların, verilecek bildirimler ve diğer iş ve işlemlerin güvenli elektronik imza kullanılmak
suretiyle her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında yapılması hususlarında izin ver-
meye, başvuruların, bildirimlerin ve diğer iş ve işlemlerin aktarımında uyulacak format ve stan-
dartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

Elektronik ortamda gönderilen başvuru ve bildirimler, hukuki sonuçları bakımından
kağıt ortamında gönderilen başvuru ve bildirimler ile aynı sonuçları doğurur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönet-
meliğe ekte yer alan Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 eklenmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanları bir-

likte yürütür.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu personelinin

disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda 14/7/1965 tarihli

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü

maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri,

bu Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Cet-
velinde gösterilmiştir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 25/8/2006 tarihli ve 26270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasar-

ruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı

yürütür.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TEKNİK 

KARŞILIKLARINA VE BU KARŞILIKLARIN YATIRILACAĞI 
VARLIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı
Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (f) bendi yürürlükten kaldı-
rılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
k) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on dördüncü, yirminci ve yirmi bi-

rinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) Şirketler aşağıdaki esaslara göre muallak hasar dosyası açar:
a) Zarar sigortası niteliğindeki teminatlar için şirketler ilk hasar ihbarı ile birlikte, mu-

allak tazminat tutarları hesaben kesin olarak tespit edilmemiş ise, branşlar itibarıyla ayırmış
oldukları muallak tazminat tutarlarının en az son beş yıllık istatistiklerini kullanarak yapacakları
en iyi tahmine göre dosya açarlar ve elde edilen bilgilere bağlı olarak her hesap dönemi sonu
itibarıyla güncelleyerek yeterli miktarda karşılık ayrılmamış dosyalar için ilave karşılık ayırırlar
veya fazla ayrılan karşılıklar için indirim yaparlar. Kurum, belirli branşlar ve/veya teminatlar
için asgari maktu muallak tazminat tutarı belirleyebilir. 

b) Meblağ sigortası niteliğindeki teminatlar için şirketler rizikonun gerçekleştiğinin öğ-
renilmesi ile birlikte dosya açılışında poliçe ile belirlenen teminat tutarını muallak tazminat
tutarı olarak alır ve ayrılan muallak tazminat tutarını dosyanın gelişimine bağlı olarak her hesap
dönemi sonu itibarıyla günceller. Şirketler muallak kaydının oluşturulma tarihinden itibaren
en geç altıncı ayın sonunda, tazminatın teminat kapsamında olup olmadığının tespiti ve ilgili
diğer işlemlerin yapılabilmesi için hak sahiplerine ispat edilebilir araçlar ile bilgilendirme ya-
parak gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesini ister. Hak sahiplerine yapılan tebliğ tarihinden
itibaren Kurumca belirlenecek süre içerisinde ilgili mevzuata göre gerekli bilgi ve belgelerin
olmadığı ve bundan dolayı tazminatın teminat kapsamında olup olmadığının tespit edilemediği
durumlarda, şirketler ayrılan muallak tazminat tutarından şirketin en az son beş yıllık istatis-
tiklerine göre en iyi tahmin yapılarak indirim yapabilir. Söz konusu indirime ilişkin esaslar
Kurum tarafından belirlenir.” 

“(20) Şirketler dava aşamasında olan hasarlar için aşağıdaki esaslara göre muallak taz-
minat karşılığı ayırır:

a) Kazanma ve kaybetme ihtimali değerlendirilmeksizin, dava aşamasında olan hasarlar
için muallak tazminat karşılık tutarı olarak öncelikle dava değeri esas alınır. Diğer taraftan,
dava tutarından bağımsız olarak, dava açıldığında şirketin elindeki belgeler yönünden şirket
açısından tutarın bilinebilir olduğu durumlarda bu belgelere göre ve her hal ve takdirde dava
öncesinde ya da davanın ilerleyen aşamalarında hasar tutarına ilişkin değer tespitini içeren eks-
per, aktüer veya bilirkişi raporlarına göre farklı bir bedele hükmedilebileceği öngörülen dava-
larda şirket tarafından ayrılacak karşılık tutarı olarak dava değeri değil, bu belge ve raporlara
dayalı en son hesaplanan bedel esas alınır ve buna ilave edilecek faiz ve masraf bedelleriyle
birlikte muallak tazminat karşılığı ayrılır. Tutarı belirsiz alacak davalarında, yeterli belge bu-
lunmadığı için şirket açısından tutarın bilinebilir olmaması halinde, bahse konu belge ve ra-
porlar hazırlanana kadar, şirketin en az son beş yıllık istatistiklerine göre yapacağı en iyi tah-
mine göre muallak tazminat karşılığı ayrılır. Mahkemeler tarafından şirket aleyhine karar ve-
rilmesi halinde, bütün hukuki aşamalar tamamlanıp karar kesinleşene kadar, en son mahkeme
kararı muallak tazminat karşılığı olarak dikkate alınır. Şirket lehine karar verilmesi halinde ise,
bütün hukuki aşamalar tamamlanıp karar kesinleşene kadar, daha önceki rapor ve belgelere
göre belirlenen en son tutar muallak tazminat karşılığı olarak dikkate alınır. Anılan rapor ve
belgelerde hasar tutarına ilişkin bir değer tespiti bulunmadığı takdirde, dava değerine gecikme
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faizi ve masraf bedelleri ilave edilerek muallak tazminat karşılığı ayrılır. Ancak, hasarın teminat
kapsamında olmaması, muafiyet altında kalması, belirtilen şekilde hasarın oluşmaması, suiis-
timal hasar olduğunun saptanması gerekçeleri ile mahkeme tarafından şirket lehine karar ve-
rilmesi hallerinde; aksi yönde bir rapor ya da belge olmadıkça, şirketin en az son beş yıllık
istatistiklerine göre yapacağı en iyi tahmine göre muallak tazminat karşılığı ayrılır. Sigortalı
tarafından talep edilen gecikme faizi, mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti gibi masraf kalem-
leri haricindeki tazminatın sigorta sözleşmesi teminat limitlerini aşması durumunda, poliçedeki
teminat limiti üzerinden muallak tazminat karşılığı ayrılarak buna faiz ve masraflar gibi bedeller
ilave edilir. Kurum tarafından belirlenen esaslara göre dava kazanma durumuna ilişkin istatis-
tikler çerçevesinde muallak tazminat karşılığından indirim yapılabilir.

b) Davaların manevi tazminat içeren kısmı için şirketler en az son beş yıllık istatistik-
lerini kullanarak yapacağı en iyi tahmine göre muallak tazminat tutarı belirleyebilir. Şirket
bünyesinde yeterli istatistik bulunmaması halinde muallak tazminat tutarına ilişkin uzman ki-
şilerden alınan görüşün emsal mevzuata, yargı kararlarına ve istatistiklere dayanması gerekir. 

(21) 8/10/2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hukuk Hü-
kümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönet-
melik kapsamına girmeyen tazminat ve sigorta bedeline ilişkin talepler için ayrılan karşılıklar
zamanaşımı süresinin dolmasını takiben muallak tazminatlar arasından çıkarılarak gelir kay-
dedilir.”

“(22) Bünyesinde gerekli istatistiki çalışmayı yapabilecek veri seti bulunmayan veya
veri seti asgari süre şartını sağlamayan şirketler hesaplama için sektör istatistiklerini esas alarak
şirketine özgü hesaplamaları yapabilir veya şirketin mevcut verisinin yapılacak tahmin için ye-
terli olduğunun gösterilmesi kaydıyla mevcut verisini kullanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı bendin son cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Sigorta ettirenlere veya lehdarlara iadesi veya ödemesi yapılacak olan, tarife primi içinde yer
alan risk primi ve varsa birikim primi haricindeki üretim masrafları, gider payları ve benzeri
giderlerin de aktüeryal matematik karşılık hesabında dikkate alınması gerekir.”
“Aktüeryal matematik karşılıklar tahakkuk esasına göre hesaplanır.”
“Ancak tarifenin teknik esaslarında belirtilmesi ve poliçelendirme esnasında sigorta ettirenin
bilgilendirilmesi kaydıyla tahsil esasına göre de hesaplama yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredi
ve deprem teminatları” ibaresi “deprem teminatları ile kredi ve kefalet branşlarında verilen te-
minatlar” olarak, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “her bir yıla tekabül eden deprem
ve kredi” ibaresi “söz konusu teminatlar için her bir yıla tekabül eden” olarak, aynı fıkranın
üçüncü cümlesinde yer alan “deprem ve kredi branşlarına” ibaresi “söz konusu teminatlara”
olarak, aynı cümlede yer alan “branşların” ibaresi “teminatlar için alınan primin” olarak, üçüncü
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi” ibaresi “söz
konusu teminatlar için her bir yıla tekabül eden” olarak, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer
alan “prim içindeki deprem ve kredi primi” ibaresi “toplam prim içindeki söz konusu teminat-
ların prim” olarak,  aynı cümle içinde yer alan “deprem ve kredi” ibaresi “söz konusu teminat-
ların” olarak, altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kredi branşında” ibaresi “kredi ya
da kefalet branşlarında” olarak ve aynı cümlede yer alan “kredi ve deprem teminatları” ibaresi
“söz konusu teminatlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“e) Döviz tevdiat hesapları ile kıymetli maden hesapları,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “Bir bankada değerlendirilen
mevduat,” ibaresinden sonra yer alan “cari hesap ve katılma hesapları” ibaresi “cari hesap, kıy-
metli maden hesabı ve katılma hesapları” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendinde yer
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alan “ve benzeri kurumsal aracılardan” ibaresi “ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca sigorta
acenteliği yapma yetkisi tanınan finansal kiralama ve finansman şirketlerinden” olarak değiş-
tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Hisse senetleri (bağlı menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve müşterek yö-
netime tabi teşebbüsler dahil) ve diğer değişken getirili finansal varlıkların brüt teknik karşı-
lıklarının %30’unu aşan kısmı ile borsada işlem görmeyen bu tür varlıkların brüt teknik karşı-
lıkların %10’unu aşan kısmı ve girişim sermayesi yatırım fonu paylarının brüt teknik karşılık-
ların %2’sini aşan kısmı,”

“(11) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan düzenlemelere uygun olarak ihraç
edilen yeşil borçlanma araçları ve yeşil kira sertifikaları ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde
yer alan ortaklık payları ile fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak bu varlıklardan
oluşan yatırım fonlarına yapılan yatırımlarda birinci fıkradaki kısıtlamalar %10’u aşmayacak
şekilde iki kat fazlası olarak dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Meblağ sigortası hasar dosyaları
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on dördüncü fıkrasının

(b) bendi zamanaşımı dolmamış tüm dosyalar hakkında uygulanır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında, 6 ncı maddesinin

üçüncü fıkrasında, 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve onuncu fıkralarında, 8 inci maddesinin
üçüncü fıkrasının (a) bendinde ve 11 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan
“Müsteşarlıkça” ibareleri “Kurumca”; 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, 15 inci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum”; 7 nci maddesinin dördüncü ve on
dördüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık,” ibareleri “Kurum,”; 6 ncı maddesinin altıncı fık-
rasında, 7 nci maddesinin onuncu fıkrasında ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Müsteşarlığa” ibareleri “Kuruma”; 13 üncü maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları ve
14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibareleri “Kurumun”; 11 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurulca”; 11 inci
maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurul”; 11 inci maddesinin doku-
zuncu fıkrasında, 13 üncü maddesinin beşinci ve onuncu fıkralarında yer alan “Müsteşarlık,”
ibareleri “Kurul,”; 18 inci maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu
Bakan” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesiyle değiştirilen 7 nci maddenin on dördüncü fıkrası, 3 üncü ve 8 inci

maddeleri 1/1/2022 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme

ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/8/2007 26606

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/10/2007 26674

2- 28/7/2010 27655

3- 17/7/2012 28356

4- 23/8/2015 29454
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10617 

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

 
 10630 

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

 
 10751 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PANCAR KUYRUĞU SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 
Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda ( ± % 20 toleranslı) 2.000 Ton Pancar Kuyruğu Satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık Artırma İhale Usulü İle 
İhale Edilecektir. 

1- İdarenin  
a) Adresi : Yurtbaşı Beldesi Elazığ 
b) Telefon ve faks numarası-e posta : Tel: 424 251 28 75 (5 hat) – Faks: 251 24 14 
2- İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : ( ± % 20 toleranslı) 2.000 Ton Pancar Kuyruğu 

  Satışı İhalesi 

b) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası  
  Toplantı Salonu 

c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 
  ( ± % 20 toleranslı) 90 (altmış) takvim günüdür. 

3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

  Salonu 
b) Tarihi ve saati : 17/11/2021 Çarşamba Günü, Saat 10:00 
4- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) TL 200,00- (İkiyüz 

Türk Lirası) karşılığı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
4.3. Teklifler en geç 17.11.2021 Çarşamba günü, Saat 10.00’a kadar Fabrikamız Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 
gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır. 

6- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce 
belirlenecektir. 

7- Diğer Hususlar 
7.1. İhale gün ve saatinde teklif alınması açık arttırma usulü ile ihale edileceğinden Firma 

yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma 
yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale 
Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

7.2. Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 10831/1-1 
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MUHTELİF MAKİNE TEZGAHLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Makine Tezgahları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale Usulü “ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  
a)Adı :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b)Adresi :Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c)Telefon ve Faks Numarası 03722594000 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

ve Satın Alınabileceği Yer 
1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d)Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No: 125 ZONGULDAK 

e)Elektronik Posta Adresi ttk@ taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a)Dosya No 2144065 
b)IKN 2021/706758 
c)Niteliği, Türü, Miktarı Muhtelif Makine Tezgahları 3 kalem 
ç)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer TTK Karadon TİM iş sahası 
d)İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

süresi başlayacaktır. 
e)Teslim Tarihi/ İşin Süresi 75 takvim günü 
3-İhalenin   
a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b)Tarih ve saati 07.12.2021 Salı günü 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tastiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 
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 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7 Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 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, 

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

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
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, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5-Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1 Bu madde boş bırakılmıştır. 
6.2 Bu madde boş bırakılmıştır. 
6.4 Bu madde boş bırakılmıştır. 
6.5 Bu madde boş bırakılmıştır. 
7-. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihalede Kısmi teklif verilebilecektir. Ancak ihale konusu işe ilişkin istenilen her bir 

iş kalemi için birim fiyat teklif verebilecek ancak teklif her bir iş kaleminin tamamını 
kapsayacaktır. 

 9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 
ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale 
(07.12.2021 saat:15.00) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % 
15 (yüzdeonbeş) oranında/ ihalenin tamamında % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 
ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17.Diğer hususlar:  
İlan olunur. 10717/1-1 
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LAZERLİ KAPLİN AYAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: Lazerli Kaplin Ayar Cihazı alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2021 / 710998 
Dosya no  : 2128490 
1-İDARENİN  :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2- İHALE KONUSU MALIN  :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Lazerli Kaplin Ayar Cihazı -1 adet 
b) Teslim yeri  : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarı /ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.  
3- İHALENİN  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  
No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 18/11/2021 Perşembe günü saat: 15:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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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) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 
girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler; 

4.2.1………………………………………………………………………………………… 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 18/11/2021 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 
 10724/1-1 
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AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Akü Şarj Redresörü alımı/işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259…… - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2142067 
b) İKN : 2021/715549 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Akü Şarj Redresörü (1 kalem-6 adet) 
ç) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. 
(Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak) 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici işe 
başlayabilecektir. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 150 takvim günü 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve saati : 01.12.2021 Saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tastiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 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, 

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

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
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, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2021 – Sayı : 31655 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
6.2. Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden ulaşılabilir. 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % 15 
(onbeş) oranında/ ihalenin tüm kısımlarında % 15 (onbeş) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır. 
Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 
ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.” 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10748/1-1 
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BARİYER SU TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: BARİYER SU TORBASI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021 / 714625 
Dosya no : 2122088 
1. İDARENİN :  
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
     Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2. İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bariyer su torbası: 2 kalem 
b) Teslim yeri : T.T.K. İlgili Müessese ve İşletme Müdürlüğü 

Ambarlarıdır. ZONGULDAK. 
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip; 90 takvim günü. 
3. İHALENİN :  
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
     Satınalma Dairesi Başkanlığı 
     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 06/12/2021 Pazartesi günü saat: 15:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 
girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 
4.2.1. Plastik su torbaları için dağılma-patlama bariyer etkinliği, alev geciktirici ve 

antisitatik özelliklere ait test raporları ve LOI testi belgesi. Ayrıca Grup1 M1 kategorisinde olan 
ve patlayıcı ortamlarda kullanılabileceğine dair yetkili kuruluşlardan alınan sertifika, Reach 
beyanı ve MSDS. Her birinden birer numune. 

5. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların toplamda en 
düşük olanıdır. 

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 06/12/2021 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10750/1-1 
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KULLANILMIŞ MEKANİK VE ELEKTRONİK KARTLI SU SAYAÇLARI 
KARŞILIĞINDA YENİ SU SAYAÇLARI ALINACAKTIR 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Kullanılmış mekanik ve elektronik kartlı su sayaçları karşılığında yeni su sayaçları alımı 

KOSKİ İhale Yönetmeliğinin 29.maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

1-İdarenin 
a) Adresi : İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56   42060 

Selçuklu/KONYA 
b) Telefon ve faks numarası  :  3322216100 - 3322354634 
c) Elektronik Posta Adresi  :  bilgi@koski.gov.tr 
2-İhale konusu  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 150.000 kg mekanik ve 7.100 kg. Dn20 ve Dn40 

elektronik kartlı kullanılmış soğuk su sayacı ile 
değiştirilerek yeni DN20 anma çaplı mekanik ve Dn20 
anma çaplı elektronik ön ödemeli soğuk su sayacı alımı 

b) Muhammen bedel  : 5.160.620,28 TL 
c) Geçici teminat  :    155.000,00 TL 
d) Teslim yeri  : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ 
e) İşin süresi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren; 120 takvim 

günü  
3- İhalenin 
a) Teklif zarflarının teslim 
    edileceği yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. 

Albayrak Cad. No:38 Selçuklu/KONYA 
b) Yapılacağı yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. 

Albayrak Cad. No: 38 Selçuklu/KONYA 
c) Tarihi ve saati  : 23.11.2021 - 14:30 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İhale konusu mala ilişkin olarak imalatçı firmanın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığından veya uluslararası onay kuruluşlarından alınmış 2014/32/AB Tip Onay Belgesi ve 
Üretim Kalite Güvencesini esas alan Tipe Uygunluk Belgesi,  
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4.2.2. Sayaçların IP68 veya üzeri Koruma Sınıfı Belgesi, 
4.2.3. İhale konusu mala ilişkin TSE’den veya Uluslararası onay kuruluşlarından alınmış 

TS EN ISO 4064 -1 Su Sayaçları Standardına Uygunluk Belgesi, 
4.2.4. Teklif edilen sayaçlara ait kullanılan plastik malzemeler ile suyla temas halinde 

olan kaplama malzemelerinin insan sağlığına zararlı olmadığına dair Ülkemizden veya Avrupa 
Birliği Üyesi Ülkelerin Sağlık Bakanlıklarından veya Akredite edilmiş kurumlarından alınmış 
içme suyuna uygunluk belgesi (hijyenik sertifikası) sunulması zorunlu olup sadece sayaçta 
kullanılan boyanın uygunluk sertifikasının sunulması yeterli değildir. 

4.2.5. Teklif edilecek sayaçlara ait imalatçı firmanın imalatıyla ilgili ölçü, tolerans, kalite, 
test izolasyon vs. hususlarını belirtilen katalog, prospektüs ve belgeleri, 

4.2.6. Verilecek sayaçların hangi firmaya ait olduğu ve bu firmadan alınmış bayilik, 
temsilcilik veya bu ihaleye iştirak belgesi, 

4.2.7. İstekli, sayaçlara ait kalibrasyon ve test işlemlerini kendi bünyesinde veya herhangi 
bir kurum veya kuruluş bünyesinde yapması/yaptırması halinde test işlemlerinin yapıldığı 
laboratuvarın TÜRKAK veya Uluslararası akreditasyon kuruluşlarından alınmış TS EN ISO/IEC 
17025:2005 Laboratuvar Yeterlilik Belgesi, 

4.2.8. Her bir kısım için istekliler, şartnameye uygun teklif verecekleri sayaçlara ait 1 (bir) 
adet numune sayaç (test sonuçları ile birlikte) ; mekanik sayaçlar için 1 (bir) adet iç mekanizmayı 
ihale dokümanları ile birlikte vereceklerdir. Numune sayaçta KOSKİ yazısı ve amblemi 
aranmayacaktır. Numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı 
bırakılacaktır. 

4.2.9 2. Kısım için Ön-ödemeli sayaç sistemi içerisinde kullanılan akıllı kartların ISO 
14443 Standardına Uygunluk Belgesi, 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ; İdarece verilecek kullanılmış sayaç karşılığı en 
fazla yeni sayaç verilen tekliftir.  

6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
6.1. İhale dokümanı, ihalenin yapılacağı adreste görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. 

İhaleye gireceklerin idareden doküman temin etmesi zorunludur. 
7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ 

HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO: 38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

8- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İhale dokümanı ekinde verilen forma uygun olarak, 
istekliler tekliflerinde 1. ve 2. kısım olmak üzere kullanılmış su sayaçları karşılığı (toplam 
malzeme karşılığı kg) teklif ettikleri yeni su sayacı miktarını, malzeme alış fiyatını ve yeni sayaç 
satış fiyatını belirtecektir. Alış ve satış toplam tutarları eşit olacak yükleniciye bu iş karşılığında 
her hangi bir ödeme yapılmayacaktır.  

9- İstekliler en az yukarıda belirtilen tutar kadar geçici teminat vereceklerdir. Geçici 
teminatların geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olacaktır. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür.  

11- İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
olmaksızın yönetmelik hükümleri içerisinde ihaleyi yapıp, yapmamakta dilediğine yapmakta 
kısımlara bölmekte, her kısmı başkasına ihale etmekte serbesttir. 

 10628/1-1 
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BOTAŞ-CEYHAN RÖMORKÖR LİMANININ REHABİLİTASYONU PROJESİ YENİ 
RIHTIM İNŞAATI, ALTYAPI VE ÜSTYAPI MEKANİK, AMBAR, ATÖLYE BİNASI 

İNŞAATI, KÜÇÜK AMBAR İNŞAATI VE LİMAN İRTİBAT BİNASI İNŞAATI  
YAPIM İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den: 
1. İKN NO: 2021/723143 
2. BOTAŞ-Ceyhan Römorkör Limanının Rehabilitasyonu Projesi İşi" Römorkör Limanının 

Rehabilitasyonu Projesi Yeni Rıhtım İnşaatı ve Altyapı ve Üstyapı Mekanik, Ambar ve Atölye 
Binası İnşaatı, Küçük Ambar İnşaatı, Liman İrtibat Binası İnşaatı Yapım İşi ihalesi Yapılacaktır. 

3. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 
ANKARA (Tel: 0312 397 55 75) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 15 Kasım 2021 Pazartesi günü Saat 10.00’a kadar yukarıdaki adreste 
bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 3g/ 
Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 10824/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Cihaz Alımı 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 :  2021/688505 
1-İdarenin  
a) Adresi :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal 

Daire Başkanlığı Çukurambar Mah. 
Dumlupınar Bulvarı No:33/A 06530 
Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası :  0 312 201 20 60 – 0 312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı (yayımlanmış ise): 
b) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise ):  Resmî Gazete-04.11.2021 
3-Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır : 04.11.2021 tarih 31649 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan ilan metninin; 
“3- İhalenin 
b) Tarihi ve saati         :  23/11/2021 – 14:30 şeklinde değiştirilmiştir.” 
 10854/1-1 
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İPTAL İLANI 

İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığından: 

Tuzla, Orhanlı Mahallesi, 7747 Ada, 6 Parsel sayılı 7.104,95 m² yüzölçümlü taşınmaz 

09.11.2021 tarihinde saat 14:00’da Belediyemiz Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyonu 

(Encümen) huzurunda 2886 Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” 

ile ihale edilecekti. 

Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacak olan ihalenin, 2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi ile “Komisyonlar gerekçesini 

belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.” hükmü gereği taşınmaz mal satış 

şartnamesinde değişikliklere gidileceği gerekçesinden dolayı 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan ihale ilanımız İPTAL edilmiştir. 

 10809/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

03 Kasım 2021 tarih ve 31648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıda belirtilen 3 

adet Öğretim Görevlisi ilanımız iptal edilmiştir. 

SIRA 

NO 
ADET UNVAN BİRİM 

ABD/ 

 PROGRAM 
AÇIKLAMA 

2021/1 1 

Öğr. Gör 

(ders 

verecek) 

Havza 

Meslek 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

bölümü lisans  mezunu olup, 

tezli yüksek lisans yapmış 

olmak; solunum kasları 

üzerine çalışma yapmış ve İlk 

Yardım sertifikasına sahip 

olmak. 

2021/2 1 

Öğr. Gör. 

(ders 

verecek) 

Samsun 

Meslek 

Yüksekokulu 

Seracılık 

Ziraat Fakültesi Zootekni 

Bölümü mezunu olup, 

Zootekni alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak; 

bombus arıları üzerine 

çalışmaları olmak; 

Yükseköğretim Kurumlarında 

en az 2 (iki) yıl ders verme 

tecrübesine sahip olmak 
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2021/3 1 

Öğr. Gör. 

(ders 

verecek) 

Bafra 

Turizm 

Meslek 

Yüksekokulu 

Turizm ve 

Seyahat 

Hizmetleri 

Dinler Tarihi alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olup, 

Yunanca dil bilgisi 

sertifikasına sahip olmak; en 

az 2 (iki) yıl ders verme 

tecrübesine sahip olmak. 

İlan olunur. 10859/1-1 

—— • —— 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan: 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun 

22.09.2021 tarihli ve 2021/167547 CBS Soruşturma sayılı yazısı ekinde alınan “KALP 

ÇARPINTISI CİLT-3” isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 

yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz 

konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki 

sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10885/1-1 

—— • —— 
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 10882/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10829/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10829/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10838/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10839/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10839/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10839/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10839/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10839/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10840/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10840/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10840/3/1-1 

  

 



10 Kasım 2021 – Sayı : 31655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10841/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10841/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10841/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10841/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10842/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10843/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10808/1/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10808/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10805/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10806/1-1 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10832/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10807/1-1 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10851/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam 
edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca 
gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) adet 
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

1- BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ÖZEL ŞARTLAR maddesinde 
belirtilen mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim 
Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi 
ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde 
Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak 
geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında 
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
zorunludur. 

B. ÖZEL ŞARTLAR; 
1. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ - AYLIK 

BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR) 
a. En az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük 

ölçekli kurum ya da işletmelerde olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak, 
en az 8(sekiz) yıl çalışmış olmak ve belgelemek, 

b. Asp.net, Web Forms ve C# ADO.NET konularında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak, 
c. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak, 
d. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım 

Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak, 
e. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak, 
f. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 
g. Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, 
h. JavaScript, Typescript, Javascript Framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, 

Angular, React, Jquery) ve CSS, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda bilgi sahibi 
olmak, 

i. MSSQL ve MySQL ilişkisel veritabanları konusunda en az 5(beş) yıl deneyimli, stored 
procedure, trigger yazma konusunda tecrübe sahibi olmak, 

j. Veri aktarım (migrasyon) işlemleriyle ilgili tasarım ve planlama deneyimine sahip 
olmak, 

k. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları konusunda bilgi sahibi 
olmak, 
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l. Elektronik Belge Yönetim Sistemi konusunda ve Kayıtlı Elektronik Posta KEP ve 
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) entegrasyonları konularında bilgi sahibi olmak, 

m. Barkod ve karekod kütüphaneleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi 
olmak, 

n. Dijital arşiv sistemleri, medya arşivi, yazılı, görsel ve işitsel materyallerin sayısal 
ortama aktarılması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

o. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 
temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. 

p. Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama 
süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

q. Tercihen Flutter konusunda bilgi sahibi olmak, Unity3D ile oyun ve uygulama 
geliştirme konusunda deneyimli olmak, 

2. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ - AYLIK BRÜT 
SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR) 

a. En az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük 
ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 8 (sekiz) 
yıl çalışmış olmak ve belgelemek. 

b. Cross Domain/Forest Migration konusunda tecrübe sahibi olmak. 
c. Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) bakım, izleme, 

yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak. 
d. Microsoft Exchange Server 2016, 2019 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım 

konularında tecrübe sahibi olmak. 
e. Microsoft Active Directory sıkılaştırma, Group Policy vb. konularda ileri seviye 

tecrübe sahibi olmak. 
f. Failover Cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında tecrübe sahibi olmak. 
g. Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) Kurulumu, yapılandırması ve yönetimi 

konusunda tecrübe sahibi olmak. 
h. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak. 
i. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme 

konularında tecrübe sahibi olmak. 
j. Veri Merkezi, Co-Location, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi 

olmak. 
k. VMware veya Hyper-V konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine 

sahip olmak. 
l. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında 

tecrübe sahibi olmak. 
m. Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) 

ve bu işletim sistemlerinin Active Directory ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun 
çözümleme konusunda tecrübe sahibi olmak. 

n. Microsoft Endpoint Configuration Manager kurulum konfigürasyon ve sorun giderme 
konularında tecrübeye sahip olmak. 

o. System Center 2019 ürünleri hakkında tecrübe sahibi olmak. 
p. DNS, DHCP, File Server, Certificate Authority, NPS, GPO, WSUS, Windows Remote 

Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, 
konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme tecrübe sahibi sahip olmak. 

q. VB, WMI, Powershell veya Bash Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak. 
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r. Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme, Anti virüs, Antispam, Mail Security ve 
Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. 

s. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı 
Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak. 

t. Veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak. 
u. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 

ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak. 
v. Fiziksel ve sanal (Windows/Linux) sunucu ortamlarında problem çözme, performans 

artırımı, güvenlik, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak. 
w. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak. 
x. Tercihen; Docker, Kubernates kurulumu ve konfigürasyon deneyimine sahip olmak. 
2- İSTENİLEN BELGELER 
a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi e-Devlet 

üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan 
başvuru esnasında yüklenecektir.) 

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu 
belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.), 

c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama 
dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 
katılım/sınav sertifikası vb.), tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, başvuru esnasında 
yüklenecektir. 

ç) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe 
veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir 
doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir. 

3- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ (Başvuru dijital ortamda olacak evrak 
alınmayacak!) 

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet - Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı 
Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısıhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 
15/11/2021-03/12/2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun 

olarak başvuru yapan adaylardan, 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce 
dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas 
alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak 
sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Bilgi Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. 

KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS 
puanlarının 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanlarının (0) 
olarak değerlendirilecektir. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 
bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Kariyer Kapısı üzerinden 10/12/2021 tarihinde 
ilan edilecektir. 

Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 
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Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Kariyer Kapısı üzerinden 
ilan edildikten itibaren 3 (üç) iş günü içinde (15/12/2021 tarihi saat 18:00’e kadar) gerekçeleriyle 
birlikte, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Süresi 
içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar Sınav komisyonu 
tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak 
bildirilecektir. 

5- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel 

ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Adayların kimlik tespitinde kullanılmak 
üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, 
Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara 
alınmayacaklardır. Adaylar sözlü/uygulamalı sınav yeri ve tarihi bilgilerine 21/12/2021 tarihinden 
itibaren Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecektir. Söz konusu ilân, sözlü/uygulamalı sınav 
tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır. 

6- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Personel seçimi, sınava katılan adayların sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre 

yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan 
alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil 
olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. Her bir pozisyon için başarı 
sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi Kariyer Kapısı üzerinden ilân edilecek ve 
listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle bildirim 
yapılacaktır. Ayrıca, adaylar asil ve yedek durumlarına ilişkin sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinde 
görüntüleyebilecektir. Adaylar, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü 
içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek 
belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. İlan tarihinden itibaren 10 (on) iş günü 
içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 
başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat 
edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Hakkından 
feragat eden veya etmiş sayılan asıl adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe başlama 
işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır. Sözlü sınav notu 70’in altında 
olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır. 

7- ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. Ayrıca, belirlenen sözleşme ücreti dışında personele herhangi bir ödeme 
yapılmayacaktır. 

8- DİĞER HUSUSLAR 
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 

(beş) yıl süreyle geçerlidir. Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş 
oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır. Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan 
başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır 
ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 10678/1-1 
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Kamu Denetçiliği Kurumundan: 
KAMU DENETÇİLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir 
kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili 
şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına 
dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak 
ve idareye önerilerde bulunmakla...” görevlendirilmiştir. 

Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve 
halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın 
avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir. 

“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki 
Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet 
kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, 
hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin 
oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. 

Kamu Denetçiliği Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 9 uncu 
derece kadrolarda görev yapmak üzere, sözlü sınav ile 20 adet Kamu Denetçiliği Uzman 
Yardımcısı alımı yapılacaktır. 

Kamu Denetçiliği Uzman ve Uzman Yardımcılığı, kariyer mesleği grubunda yer almakta 
olup, Kamu Denetçiliği Kurumunun görevlerinin yürütülmesi bağlamında başta idarenin işleyişi 
ile ilgili yapılan başvuruları incelemek ve araştırmak olmak üzere kurumun asli fonksiyonuna 
ilişkin görevleri yerine getirmekle sorumludur. 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personel Seçme 
Sınavı'ndan (KPSS) aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en yüksek puandan başlamak 
üzere, alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday 
sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 ÖĞRENİM GRUBU 

ALINACAK 
UZMAN 

YARDIMCISI 
SAYISI 

SÖZLÜ 
SINAVA 

ÇAĞRILACAK 
ADAY SAYISI 

KPSS PUAN 
TÜRLERİ 

I HUKUK 10 40 P4 

II 

SİYASAL BİLGİLER, İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ, 
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 
VEYA BUNLARA DENKLİĞİ YÜKSEK 
ÖĞRETİM KURULUNCA KABUL 
EDİLEN YURT DIŞINDAKİ FAKÜLTE 
VEYA YÜKSEKOKULLARDAN BİRİNİ 
BİTİRMİŞ OLMAK, 

10 40 P33 veya P38 
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I-BAŞVURU ŞARTLARI 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşımak. 

2- 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'ye katılmış olmak ve yukarıda yer alan 

tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak, 

3- Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre: 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği ilgili 

makamlar tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak (KPSS P4 puan I. Grubu için), 

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve 

işletme fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği ilgili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt 

içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSS P33 veya KPSS P38 

puan II. Grubu için). 

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.) 

II-SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1-Sınav başvuruları 15 Kasım 2021 günü başlayıp 29 Kasım 2021 günü mesai saati 

bitiminde sona erecektir. Başvurular e-Devlet Kamu Denetçiliği Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu 

İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek 

olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan 

başvurular dikkate alınmaz.  

2-Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği 

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

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

üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

III-SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN DUYURULMASI, SINAV YERİ 

VE TARİHİ 

1- Başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSS P4 puan türüne göre yapılacak sıralama 

sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk kırk (40) aday, KPSS P33 ve KPSS P38 

puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk kırk 

(40) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Her puan türünde de son sıradaki adaylar ile aynı puana 

sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir. 

2- Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi kurumun internet sitesinde 

(www.ombudsman.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer 

Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylar sözlü sınav tarihinden on beş (15) gün önce yer, 

gün ve saat bildirilmek suretiyle çağrılacaktır. 
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IV-SÖZLÜ GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN 
İSTENECEK BELGELER 

1 - Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ise diploma denklik belgesinin aslı veya 
onaylı örneği 

2 - Fotoğraflı özgeçmiş. 
V-SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI 
Sözlü giriş sınavı, adayların; 
(a) Aşağıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi; 
-MALİYE: Kamu Maliyesi, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi. Vergi Hukuku 

ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Maliye Politikası 
-İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi. Uluslararası 

Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar 
-HUKUK: Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı, İdare Hukuku ve İdari Yargı, İnsan 

Hakları Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ile 
Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 

-KAMU YÖNETİMİ: Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi. Personel 
Yönetimi. Mahalli İdareler ve Türk Siyaset Tarihi 

(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
(ç) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
(d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle 

gerçekleştirilecektir. 
Adaylar, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 

puan. (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden 
değerlendirilecektir. 

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır. 
VI- BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Sözlü sınavda puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı 

kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. 
Sınav sonuçları ile atanmaya hak kazananlar, Kurumumuz internet sayfasında 

(www.ombudsman.gov.tr) ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
VII- DİĞER HUSUSLAR 
Söz konusu sınava başvuru için gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılacak ve bu kişilerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış 
olsa dahi iptal edilecektir. Bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında 
herhangi bir değişiklik yapılması halinde, söz konusu değişiklik www.ombudsman.gov.tr ve 
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.  

İlanen duyurulur. 
 10719/1-1 
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
SİGORTACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

A. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
1) Kurumumuzda açık bulunan Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama 

yapılmak üzere 15 (onbeş) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacaktır. 
2) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. 
3) Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday 

çağrılacaktır. 
B. SINAV TARİHİ VE YERİ 
1) Giriş sınavının yazılı aşaması, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra 

oturumları halinde İstanbul’da yapılacaktır. 
2) Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yeri sınavdan en 

az 15 gün önce Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. 
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

C. SINAVA KATILMA ŞARTLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve 
sigortacılık, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği 
bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki 
veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen öğrenim dallarından mezun olmak. 

3) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 
tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.) 

4) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının 
KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 
80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak. 

5) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS)  İngilizce, Almanca, 
Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği 
ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. 

6) Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, 
KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama 
sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına (300 kişi) girmiş olmak. 

7) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak 
kazanır. 

Ç. SINAV BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE İSTENİLECEK BELGELER 
1) Sınav başvuruları 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 30 Kasım 

2021 Salı günü saat 17.00’de sona erecektir. 
2) Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) yer alan link 

üzerinden yapılacaktır. 
3) Başvurular; Sınav Başvuru Formunun (T.C. Kimlik numarası beyanlı) elektronik 

ortamda doldurulması, Sınav Başvuru Formunda belirtilen ilgili bölümlere, son üç ay içinde 
çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,  KPSS Sonuç Belgesi barkodlu internet çıktısı, Dil Sınavı 
Sonuç Belgesi veya barkodlu internet çıktısının yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.  
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4) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular 
dikkate alınmayacaktır. 

5) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak 
talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. 

D. YAZILI SINAV AŞAMASI 
1)  Giriş sınavının yazılısı aşaması “Çoktan seçmeli (test usulü)” yapılacaktır. Yazılı sınav 

konularının dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 
SINAV KONU 

GRUBU 
KONU ALANLARI 

HUKUK 
Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile 
Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret 
Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar) 

İKTİSAT 
Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası 
İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar 

MALİYE Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 
MUHASEBE VE 

FİNANS 
Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi-İşletme 
Finansmanı, Finansal Yönetim 

2) Yazılı sınavda her konu grubu 100 üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılabilmek 
için her konu grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması 
gerekmektedir. 

3) Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 
atama yapılacak kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

4) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak 
kazanacaktır. 

5) Başarılı olanların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) 
ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

E. SÖZLÜ SINAV AŞAMASI 
1) Sözlü sınavda adaylar; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan 

verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için 
50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.  

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam 
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

3) Sözlü sınav tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) 
ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
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F. DEĞERLENDİRME 
1) Giriş Sınavı başarı puanı; sınav komisyonunca giriş sınavının yazılı ve sözlü 

aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak 
suretiyle tespit edilir. 

2) Sınavda başarılı olanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise en yüksek 
puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak 
belirlenecektir. 

3) Ayrıca giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını 
geçmemek üzere yedek aday belirlenecektir. 

4) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya 
giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

5) Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu 
takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan 
yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. 

6) Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir 
öncelik teşkil etmez. 

7) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Kurumun resmi internet sitesinden 
(https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca başarılı olan adaylara, sınav sonuçları yazılı 
olarak bildirilecektir. 

G. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
1) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, Kuruma 

iletilecek şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. 
2) İtirazın Kuruma ulaşmasını takip eden on iş günü içinde giriş sınav komisyonu 

tarafından ilgili itiraz değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde 
yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. 

H. DİĞER HUSUSLAR 
1) Giriş sınavının yazılı aşamasına katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak 

üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı), Sürücü Belgesi veya kullanım süresi 
dolmamış Pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

2) Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu 
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların 
durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

3) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav 
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

İlan olunur. 
 10377/1-1 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2021 – Sayı : 31655 

Niğde İli Bahçeli Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Bahçeli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan 
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama 
yoluyla memur alımı yapılacaktır. 
Sıra 
no 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
türü 

KPSS 
puanı 

1 
Ayniyat 
Memuru 

G.İ.H 9 1 
Ön lisans düzeyinde eğitim veren 
programların herhangi birinden 
mezun olmak 

E/K P93 70 

2 
Ambar 

Memuru 
G.İ.H 9 1 

Ön lisans düzeyinde eğitim veren 
programların herhangi birinden 
mezun olmak 

E/K P93 70 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.  
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir.  

a) Türk vatandaşı olmak,  
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,  

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak,  

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,  
2 - BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen Memur kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,  

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 
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3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Sınava girmek isteyen adaylar kurumumuzdan veya www.bahceli.bel.tr resmi internet 

adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.  
a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi,  
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
kurumumuzca tasdik edilebilir)  

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),  

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,  
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,  
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma 

yapıştırılacak),  
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurular 

da fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi 
gerekmektedir.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ  
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;  
•Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 08/12/2021 - 10/12/2021 tarihleri 

arasında müracaatları yapılacaktır. 
 •Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.info@bahceli.bel.tr e-posta adresine 

gönderilebilecektir.  
•Şahsen veya posta yoluyla Bahçeli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ömer 

Halisdemir Caddesi No: 16 BOR NİĞDE adresine mesai saatleri içinde müracaat ederek başvuru 
sürecini tamamlayacaklardır.  

•Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirilmeye alınmayacaktır.  

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI  

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

 b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır.  

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip 17/12/2021 tarihinde Belediyemizin resmi internet 
sayfasından (http://www.bahceli.bel.tr) ilan edilecektir.  

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi 
internet sayfasından (http://www.bahceli.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir.  

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 
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f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır.  

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.  

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI  
Ayniyat memuru ve ambar memuru alımı için sözlü sınav yapılacak olup, 27/12/2021 

tarihinde saat 10:30 da başlamak üzere, Başkanlığımız Hizmet Binasındaki adresinde yapılacaktır. 
Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak 
kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen 
katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

 Sınav Konuları:  
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi yeteneğinin ölçülmesini kapsar. 
7 - SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:  
Sınavda değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır.  

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır.  

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.  

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 10595/1-1 
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Tokat İli Gürçeşme Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Gürçeşme Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 V.H.K.İ. GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren Fakültelerin İşletme, 
İktisat veya Kamu 
Yönetimi programlarının 
birinden mezun olmak. En 
az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSSP3 
En az 

75 
puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle 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, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve belirtilen 
asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak. 
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.gurcesme.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar 
çıktısı, 

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
h) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu 

okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir), 

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 22.12.2021 gününden 

24.12.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Belediyemiz 
Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Gürçeşme Belediyesi Hizmet Binası Gürçeşme Beldesi Eskidir 
Mahallesi Niksar Caddesi No:67/3 Niksar/TOKAT) müracaatlarını yapabileceklerdir. 

b) Elektronik ortamda Belediyemiz belediye@gurcesme.bel.tr e-posta adresine 
yapabileceklerdir. 

c) Şahsen veya iadeli taahütlü posta yolu ile Gürçeşme Belediyesi Gürçeşme Beldesi 
Eskidir Mahallesi Niksar Caddesi No:67/3 Niksar/TOKAT adresine gönderilebilecektir. (Geciken 
postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.  

e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

▪ Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır. 

▪ Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

▪ Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 30.12.2021 tarihinden itibaren Belediyemizin 
www.gurcesme.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava 
çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 
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▪ Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

▪ Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

▪ Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Gürçeşme Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.  

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Memur alımı için 03.01.2022 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Gürçeşme 

Belediyesi Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır. 
Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir. 
Sınav Konuları:  
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,  
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile  
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 
konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması 
şarttır.  

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet sitesinden 
ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden (www.gurcesme.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 
 10596/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire 
Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük 
sürenin bitimidir. 

Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet 
fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli 
Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, adayın doçent unvanını aldığı döneme ait 
doçentlik başvuru şartlarını gösterir belge (ÜAK’ın sayfasından alınabilir), doçentlik başarı 
belgesi (e-Devletten alınabilir.), başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 6 (Altı) nüshasını 
ise elektronik ortamda (CD, Flash Bellek) hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli 
şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir. 

Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet 
fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, Adli 
Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu ve adayların doçent unvanını aldığı doçentlik 
başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-Devletten 
alınabilir.), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere 
gönderilecek 4 (Dört) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, Flash Bellek) hazırlayarak başvuru 
süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar: Başvuracakları anabilim dalını ve 
ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraflarını, 
yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, İlanda belirtilen niteliği 
taşıdığını gösterir belge, Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve 
doktora belgeleri (e-Devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesini kapsayan dosyanın bir 
nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, Flash 
Bellek) ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim 
edeceklerdir. 

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylandığına dair belgenin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları 
kurumlardan alacakları (e-Devletten alınabilir.) onaylı hizmet belgesini dosyaya eklemeleri 
gerekmektedir 

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde 
tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. (Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 
kota uygulaması yapılmayacaktır.) 

-Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent 
ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır. 

-Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımaları gerekmektedir. 
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- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak 
Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. (Açıktan Atanacaklar için) 

-Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır. 
- Erkek adaylar için, Askerlik durum belgesi, (terhis-tecil belgesi veya muaf olduğuna dair 

belge). 
-Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin 

dikkate alınmayacağı; 
- Barkod/Karekodu okunaklı olması kaydıyla e-Devletten alınacak tüm belgeler kabul 

edilecektir. 
İLAN OLUNUR. 
Rektörlük (Santral) : 0 326 221 33 17-18 
Diş Hekimliği Fakültesi : 0 326 245 60 60 
Eğitim Fakültesi : 0 326 245 60 00 
İlahiyat Fakültesi : 0 326 245 50 84 
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi : 0 326 245 51 14 
 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI/PROGRAM 
UNVAN ADET DERECE 

NİTELİKLER 

ANTAKYA 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

YÖNETİM VE 
ORGANİZASYON 

YEREL YÖNETİMLER DOÇENT 1 1 

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre 
Politikaları alanında doçent unvanı 
almış olup, Çevre Yönetimi 
konusunda çalışmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

KLİNİK BİLİMLER 
DİŞ HASTALIKLARI 

VE TEDAVİSİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 3 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık 
Tüzüğüne göre Restoratif Diş 
Tedavisi alanında uzman olmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

ÖZEL EĞİTİM 
ZİHİN ENGELLİLER 

EĞİTİMİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
 3,3 

Özel Eğitim alanında doktora yapmış 
olmak. 

FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

ARKEOLOJİ 
PROTOHİSTORYA VE 

ÖN ASYA 
ARKEOLOJİSİ 

DOÇENT 1 1 
Arkeoloji bilim alanında doçent 
unvanı almış olup, Asur arkeolojisi 
üzerine çalışmış olmak. 

BİYOLOJİ BOTANİK PROFESÖR 1 1 
Biyoloji bilim alanında doçent unvanı 
almış olup, bitki fizyolojisi konusunda 
çalışmış olmak. 

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI 

YENİ TÜRK DİLİ DOÇENT 1 1 
Türk Dili bilim alanında doçent 
unvanı almış olup, Türkiye Türkçesi 
üzerine çalışmış olmak. 

YENİ TÜRK 
EDEBİYATI 

DOÇENT 1 1 
Yeni Türk Edebiyatı bilim alanında 
doçent unvanı almış olup, ilgili 
alanda çalışmış olmak. 

İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İKTİSAT İKTİSAT POLİTİKASI DOÇENT 1 1 

Makro iktisat alanında doçent unvanı 
almış olup, ulaşım altyapısı yatırım 
politikaları konusunda çalışmış 
olmak. 

SİYASET BİLİMİ 
VE KAMU 
YÖNETİMİ 

SİYASET VE SOSYAL 
BİLİMLER 

DOÇENT 1 1 

Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında 
doçent unvanı almış olup, bölgesel 
göç politikası konusunda çalışmış 
olmak. 

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ 

TEMEL İSLAM 
BİLİMLERİ 

ARAP DİLİ VE 
BELAGATI 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 3 
Arap Dili Belagati veya Arap Dili 
Edebiyatı alanında doktora yapmış 
olmak. 

İSLAM HUKUKU 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 3 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 
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İLETİŞİM 
FAKÜLTESİ 

RADYO 
TELEVİZYON VE 

SİNEMA 
RADYO TELEVİZYON DOÇENT 1 1 

İletişim çalışmaları alanında doçent 
unvanı almış olup, televizyonda 
temsil konusunda çalışmış olmak. 

HALKLA İLİŞKİLER 
VE TANITIM 

HALKLA İLİŞKİLER DOÇENT 1 1 
İletişim çalışmaları alanında doçent 
unvanı almış olup, dijital görsel kültür 
üzerine çalışmış olmak. 

TAYFUR ATA 
SÖKMEN TIP 
FAKÜLTESİ 

TEMEL TIP 
BİLİMLERİ 

TIBBİ BİYOLOJİ 

PROFESÖR 1 1 

Doktora eğitimini ve Doçentliğini 
Tıbbi Biyoloji alanında almış olup, 
doku tiplendirmesi konusunda yetkin 
ve alanında uluslararası deneyimi 
olmak. 

DOÇENT 1 1 

Doktora eğitimini ve Doçentliğini 
Tıbbi Biyoloji alanında almış olup, İn 
vivo kanser modeli konusunda 
çalışmış olmak. 

FİZYOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 3 

Fizyoloji Anabilim Dalında doktora 
yapmış olup, Fizyoloji eğitimi 
konusunda çalışmış olmak. 

DAHİLİ TIP 
BİLİMLERİ 

ACİL TIP 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 3 

Acil Tıp uzmanı olup, aort 
diseksiyonu konusunda çalışmış 
olmak. 

GÖĞÜS 
HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 3 
Göğüs Hastalıkları uzmanı olup, 
ayrıca pratik polisomnografi 
konusunda eğitim almış olmak. 

ÇOCUK VE ERGEN 
RUH SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 3 

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
alanında uzman olup, çocukluk çağı 
uyku bozuklukları konusunda 
çalışmış olmak. 

TIBBİ FARMAKOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 3 

Tıp veya Eczacılık Fakültesi 
mezunu, Tıbbi Farmakoloji Anabilim 
dalında doktora veya uzmanlık 
yapmış olup, gen polimorfizmi 
konusunda çalışmış olmak. 

CERRAHİ TIP 
BİLİMLERİ 

GÖĞÜS CERRAHİSİ DOÇENT 1 1 
Kapalı yöntemle kist hidatik cerrahisi 
konusunda çalışmış olmak. 

GÖZ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 

Uluslararası Oftalmoloji Konseyi 
(International Council of 
Ophthalmology, ICO) sınavından 
başarılı olup, kornea ve oküloplastik 
cerrahi konularında çalışmış olmak. 

VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

KLİNİK ÖNCESİ 
BİLİMLER 

VETERİNERLİK 
FARMAKOLOJİ VE 

TOKSİKOLOJİSİ 
DOÇENT 2 1,1 

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji 
alanında doçent unvanı almış olup, 
Farmakokinetik konusunda çalışmış 
olmak. 

ZİRAAT 
FAKÜLTESİ 

BİYOSİSTEM 
MÜHENDİSLİĞİ 

TARIMDA ENERJİ 
SİSTEMLERİ 

DOÇENT 1 1 

Biyosistem Mühendisliği alanında 
doçent unvanı almış olup, tarımsal 
enerji sistemleri ve karbon ayak izi 
konularında çalışmış olmak. 

 10716/1-1 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacaktır. 

Adaylar, Üniversitemizin http://servis.kmu.edu.tr/basvuru/ adresinden elektronik ortamda 
başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve beyan ettikleri 
bilgilere ilişkin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla 
başvurabilecekleri gibi elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru 
sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenmek suretiyle de yapabilirler. İstenilen 
belgeleri online olarak ekleyen adaylar şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri 
gerekmemekte olup giriş sınavına katılmaya hak kazanmaları halinde belgelerin asıl veya onaylı 
örneklerini jüriye ibraz edeceklerdir. 

Başvuru Başlama Tarihi 10.11.2021 
Son Başvuru Tarihi 24.11.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi 26.11.2021 
Giriş Sınavı 01.12.2021 
Nihai Değerlendirme Tarihi 06.12.2021 

Sonuçlar www.kmu.edu.tr adresli Üniversitemiz web sitesinde açıklanacaktır. 

S.N. Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı/Program 
Kadro 
Unvan 

Adedi Derece Açıklama 
ALES PUAN 

TÜRÜ 

1 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik Ebelik 
Araştırma 

Görevlisi 
2 6 

Ebelik Bölümü lisans mezunu 
olup Ebelik alanında tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

SAYISAL 

2 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji 

Araştırma 

Görevlisi 
1 6 

Tıp Fakültesi mezunu veya Tıp 
Fizyoloji tezli yüksek lisans 

mezunu olup Tıp Fizyoloji 
alanında doktora yapıyor olmak. 

SAYISAL 

3 Tıp Fakültesi Temel Tıp 

Bilimleri 

Histoloji ve 
Embriyoloji 

Araştırma 

Görevlisi 
1 6 

Tıp Fakültesi mezunu veya Tıp 
Histoloji tezli yüksek lisans 

mezunu olup Tıp Histoloji ve 
Embriyoloji alanında doktora 

yapıyor olmak 

SAYISAL 

4 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi 

Araştırma 

Görevlisi 
1 6 

Tıp Doktoru olup Tıp Anatomi 
alanında doktora yapıyor olmak 

SAYISAL 

GENEL ŞARTLAR 
1 - 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2 - Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten 

en az 70 puan almış olmak, lisans düzeyinde eğitim veren birimlerdeki kadrolara yapılan 
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başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 
50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
4 - Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına 

yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili 
kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği 
kabul edilen bir sınavdan bu puana sahip olma şartı aranır. 

5 - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 
7’nci ve 15’inci maddesine göre işlem yapılır. 

6 - Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama 
yapılacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER 
Elektronik ortamda başvuru yapmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların 

müracaatları ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve süresi içerisinde ulaşmayan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir; 

1. Lisans/lisansüstü mezuniyet belgesi 
2. Lisans transkript belgesi 
3. ALES Belgesi 
4. Yabancı Dil Belgesi 
5. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 
6. Öğrenci Belgesi 
7. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar için 

Üniversitemiz web sitesinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden 
alınacaktır) 

8.Özgeçmiş 
MUAFİYET 
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz. 

İlan olunur. 10702/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

–– Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu

Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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