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KANUN

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7343 Kabul Tarihi: 24/11/2021
MADDE 1 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesine

ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrasında
yer alan “Bakanlığının” ibaresi “Bakanlığı veya Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

“İş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin dü-
zenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından
icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmü-
dürü görevlendirilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikle dü-
zenlenir.”

MADDE 2 – 2004 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“İcra daireleri başkanlığı:
MADDE 3/a – İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet

Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri
başkanlığı kurulabilir.

Başkanlıkta bir başkan ile yeteri kadar başkan yardımcısı bulunur. Başkan birinci sınıf
olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları
arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanır. Ayrıca başkanlıkta, yeteri kadar icra baş-
müdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra kâtibi ve memur Adalet Bakanlığı tarafından
görevlendirilir.

İcra daireleri başkanı ve başkan yardımcıları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan
hâllerde 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Adalet Bakanlığı
merkez kuruluşunda çalışan hâkimlere ilişkin hükümleri uygulanır.

Başkanlık, icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar; mev-
zuatla verilen görevleri yerine getirir.
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Bu madde hükmü iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler hakkında da uy-
gulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe ko-
nulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3 – 2004 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesine
“itirazları inceler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “icra daireleri başkanlığı kurulmayan yer-
lerde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – 2004 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesine “esaslara göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “icra daireleri başkanlığının, bu başkan-
lığın kurulmadığı yerlerde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – 2004 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bölge
adliye mahkemesi veya Yargıtaydan” ibaresi “takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden” şek-
linde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasının ikinci cümlesine “ve-
rilmeyeceğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “bozma sonrası esası inceleyecek” ibaresi ek-
lenmiş; altıncı fıkrasının birinci cümlesine “başvurunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “kesin
olarak” ibaresi ve fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ücreti ilgililer tarafından verilirse icra mahkemesince icranın geri bırakılması hakkın-
daki karar, hükmü veren mahkemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.”
“Bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşı temyiz yolunun
açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın geri bırakılması
kararının etkisi devam eder.”

MADDE 6 – 2004 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 87 – Haczi yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczettiği

malın kıymetini takdir eder. İcabında bilirkişiye müracaat edebilir.
Sicile kayıtlı malın kıymet takdirinin bilirkişilik bölge kurulu listesinde kayıtlı ve bu

konuda Adalet Bakanlığınca izin verilen bilirkişilere, bunların bulunmaması hâlinde listede
kayıtlı diğer bilirkişilere yaptırılması zorunludur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe ko-
nulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 7 – 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına
alınır veya ihale alıcısına teslime hazır hâle getirilir, aksi takdirde satış yapılamaz.”
“Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından 106 ncı madde hükmü saklıdır.”

MADDE 8 – 2004 sayılı Kanunun 97/a maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu hâlde üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. An-
cak 97 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca takibin devamına karar verilmesi hâlinde mal mu-
hafaza altına alınabilir.”

MADDE 9 – 2004 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması:
MADDE 106 – Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın

satışını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme tabidir.
Bir yıllık süre içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz

hakkındaki satış isteme süresi, satış isteyen alacaklı bakımından birinci fıkrada belirtilen süre-
nin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzar.

Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatı-
rılması zorunludur.
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Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış tale-
binin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırıl-
ması zorunludur.

Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ila-
veten muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satış talebi
vaki olmamış sayılır.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış
işlemleri sırasında yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından satış isteyene on beş gün-
lük süre verilir ve bu sürede eksik miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.

Bu maddede belirtilen giderler Adalet Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulan tarifede
belirlenir.”

MADDE 10 – 2004 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse
veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 11 – 2004 sayılı Kanunun 111 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlu-

nun hacizden önce ya da hacizden sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme
nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak veya kâğıt, damga vergisinden istisnadır.”

MADDE 12 – 2004 sayılı Kanuna 111 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Borçluya satış yetkisi verilmesi:
MADDE 111/a – Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde hacze-

dilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir. Kıymet takdiri yapıl-
madığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilir. İcra müdürü, kıymet tak-
dirinin kesinleşmesinden sonra cebrî satış işlemlerini durdurarak borçluya on beş günlük süre
verir. Borçluya verilen sürenin başlangıcından üçüncü fıkra uyarınca verilen icra mahkemesinin
kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemez.

Rızai satışta bedel, malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı
ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların topla-
mından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu
mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamaz.

Borçluyla anlaşan alıcının belirlenen bedeli birinci fıkra uyarınca borçluya verilen on
beş günlük süre içinde dosyaya ödemesi hâlinde icra müdürü, gerekli bilgi ve belgeleri temin
ettikten sonra yukarıda belirtilen şartların bulunduğunu tespit ederse satışın onayı ile malın de-
vir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhâl icra mahkemesine
gönderir. Mahkeme, en geç on gün içinde yapacağı inceleme sonucunda dosya üzerinden tale-
bin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verir. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya ge-
çer ve tüm hacizler kaldırılarak devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilir. Ret kararı verilmesi
hâlinde yatırdığı bedel alıcıya iade edilir.

Bu madde uyarınca yapılacak satışlar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu Ka-
nunun diğer hükümleri uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe ko-
nulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13 – 2004 sayılı Kanuna 111 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış:
MADDE 111/b – Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre

elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılır.
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Açık artırmada teklif verme süresi yedi gündür.
Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılır.

Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri
hariç hiç kimse tarafından görülemez ve bilişim sisteminde gösterilemez.

Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden
ve her hâlde yüz Türk lirasından az olamaz.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir
teklif verilmedikçe teklifini çekemez ve teminatını alamaz.

Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık
artırma bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılır.

Elektronik satış portalında satış işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini en-
gelleyen veya elektronik satış sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine zarar veren in-
ternet siteleri hakkında, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun
8/A maddesi hükümleri uygulanır.

Elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan veya satış por-
talına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin,
satış portalına girişi Adalet Bakanlığınca üç ay süreyle engellenir. Engelleme işlemi, derhâl
uygulanmaya başlanır ve satış portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde duyurulur.
Bu işleme karşı, duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Hâkim, başvu-
ruyu ivedi olarak karara bağlar. Başvurunun yapılmış olması ihalenin tamamlanmasını engel-
lemez.

Teklif verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı veya iyileştirilmesi için gerekli
olan işlemler yapılabilir. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemez.

Bu maddenin uygulanmasına ve mahcuzların elektronik ortamda açık artırma suretiyle
satışına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirle-
nir.”

MADDE 14 – 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“MADDE 114 – Satış açık artırma ile yapılır.
Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırmaya başlangıç tarihinden

en az on beş gün önce ilan edilir. Elektronik satış portalında yapılacak ilan, artırmanın bitimine
kadar erişime açık tutulur. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden
itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenir.

İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaat-
lerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan
bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin
(50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.

Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentisiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin
cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti ve bulunduğu yer, birinci ve ikinci artır-
manın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı elektronik satış
portalı yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar elek-
tronik satış portalında yer alan ilan metnini, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri
vasıtalarla ilan edebilir. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmî muameleye tesir etmez.

İlan edilen metinler arasında farklılık bulunması hâlinde elektronik satış portalında ilan
edilen metin esas alınır. Şu kadar ki, gazetede veya elektronik satış portalında ilanı yapılan me-
tindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin sadece elektronik satış portalında ilanen düzeltilir.
Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
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Elektronik satış portalında yapılacak ilanda aşağıdaki hususlar yer alır:
1. Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer

ve varsa görselleri ile artırma şartnamesinde yer alan diğer bilgileri.
2. Artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutar-

daki teminatın satışı yapan icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu, te-
minatın nakit olması durumunda en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23:30’a
kadar yatırılması gerektiği.

3. Gösterilecek teminatın teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacakların, en
geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun
kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunu, satışı
yapan icra dairesine tevdi etmelerinin zorunlu olduğu.

4. Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden ön-
ceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu ol-
duğu.

5. Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla
satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü me-
sai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu olduğu.

6. Satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı ile ortaklığın satış suretiyle
giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin bitiminden
önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde ala-
cağın veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaya-
cağı.

7. Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek teklif verene ihale edileceği.
8. Elektronik satış portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıyme-

tinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala-
cakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çe-
virme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği.

9. İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması
hâlinde, alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere ala-
caklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği.

10. Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en
yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde ikinci
artırmanın ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacağı.

11. İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın
elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi he-
sabına ödemesi gerektiği.

12. Satışa katılanların bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul et-
miş sayılacakları.

13. İhalenin kesinleşmesi üzerine malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.
İhalenin kesinleşmesi üzerine taşınırın ihale alıcısına teslimi veya sicile kayıtlı malın

ihale alıcısı adına tescili, damga vergisi ve katma değer vergisinin yatırılmasından sonra ger-
çekleştirilir.”

MADDE 15 – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 24 – 59 uncu maddenin beşinci fıkrası, bu maddeyi ihdas eden Ka-
nunun yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek koşuluyla avukatların, avu-
katlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya
görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince 15/7/2020
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tarihinden önce verilmiş kesin nitelikteki kararları hakkında da uygulanır. Bu maddenin uygu-
landığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü
maddesi uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususu, hükmü veren ilk derece mah-
kemesince değerlendirilir.”

MADDE 16 – 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı
şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.

MADDE 17 – 2004 sayılı Kanunun 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“MADDE 115 – Birinci ve ikinci ihale, icra müdürü tarafından, ilanda belirlenen gün
ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi üzerinden başlatılır. Şartların
yerine gelmesi hâlinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin
haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca
bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını da geçmesi şarttır.

Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması hâlinde, mal en yüksek teklif
verene ihale edilmiş olur ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçer.

İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâ-
linde alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere hak sahip-
lerine alacaklarına mahsuben ödenir.

İcra müdürü, elektronik satış portalında artırma bittikten sonraki ilk iş gününde artır-
manın sonucuyla ilgili bir artırma sonuç tutanağı düzenler ve bu tutanaktaki bilgileri aynı gün
satış portalında ilan eder. Tutanakta; ihalenin hangi gün ve saatte tamamlandığı, şartlar yerine
gelmişse en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren yedi gün
içinde ihale bedelinin icra dairesi hesabına yatırılması gerektiği ve şartlar yerine gelmediği
takdirde ihalenin hangi gerekçeyle yapılamadığı belirtilir.

Satış talebi teklif verme başladıktan sonra geri alınamaz. Teklif verme süresinin bitimine
kadar borcun tamamen ödenmesi hâlinde satış durdurulur.

İcra müdürü, asgari ihale bedelinin teklif edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale be-
delini yatırmadığı veya teklif verme süresinin bitiminden önce borcun ödendiği hâllerde, iha-
lenin yapılamadığını veya iptal edildiğini tutanakla tespit eder. Asgari ihale bedelinin teklif
edilmediği veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı hâllerde ikinci artırma, bi-
rinci artırmadaki şartlar çerçevesinde daha önce ilan edilen tarihte başlar.

Artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse alacaklı, ön-
ceki satış talebinden kalan satış isteme süresi içinde satış günü verilmesini talep edebilir. Satış
isteme süresi satış talebiyle birlikte durur ve duran bu süre, ihalenin yapılamadığına veya iptal
edildiğine ilişkin tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.

İcra müdürü, artırma bittikten sonraki ilk iş gününde elektronik satış portalından kay-
naklanan teknik sebeplerle, artırmanın son on dakikası içinde teklif verilemediğini satış portalı
kayıtlarından tespit ederse artırma süresinin bir gün uzatılmasına karar verir; kararda artırmanın
başlayacağı ve biteceği tarih ve saatleri gösterir ve tüm bu hususları satış portalında derhâl du-
yurur. Bu durumda artırmanın başlangıç tarihi, artırma süresinin uzatılmasına karar verildiği
tarihten itibaren üç günü geçemez. Bu süre içinde, daha önce en yüksek teklif veren teklifiyle
bağlı olacağı gibi yeni istekliler de teminatı yatırmak suretiyle artırmaya katılabilir.”

MADDE 18 – 2004 sayılı Kanunun 118 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
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“İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi:
MADDE 118 – İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tuta-

nağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini nakden ödemek zorundadır.
Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim olunmaz ve resmî sicilde alıcı adına tescil edil-

mez.”
MADDE 19 – 2004 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin başlığı “1 – Şartname:” şek-

linde değiştirilmiş ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – 2004 sayılı Kanunun 126 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“Artırma hazırlık tedbirleri:
MADDE 126 – 114 üncü madde hükmü, taşınmazın açık artırma hazırlık tedbirleri hak-

kında da uygulanır.
Elektronik satış portalında yapılacak satış ilanında; 114 üncü maddede belirtilen hu-

suslarla birlikte varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını,
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle on beş gün içinde icra dairesine
bildirmeleri gerektiği, aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaş-
masından hariç kalacakları ve bu hususların irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacağı be-
lirtilir.”

MADDE 21 – 2004 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“elektronik ortamda” ibaresi “elektronik satış portalında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – 2004 sayılı Kanunun 128/a maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“kararı verir” ibaresi “kararı verir ve masrafını gider avansından karşılamak suretiyle dosyayı
resen yetkili icra mahkemesine gönderir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – 2004 sayılı Kanunun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“MADDE 129 – 115 inci madde hükmü, taşınmazın ihale edilmesi hakkında da uygu-
lanır.”

MADDE 24 – 2004 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“İhale bedelinin ödenmesi:
MADDE 130 – İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tuta-

nağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini nakden ödemek zorundadır.”
MADDE 25 – 1136 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ko-

vuşturma altında bulunması” ibaresi “dolayı hakkında kamu davası açılmış olması” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 26 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “dokuz kez” ibaresi
“oniki kez” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “30/11/2021” ibaresi “31/5/2022” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 27 – 2004 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümleler eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “ikinci fık-
rada” ibaresi “beşinci fıkrada” şeklinde değiştirilmiş, mevcut dördüncü fıkrasına “kararı verir”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve masrafını gider avansından karşılamak suretiyle dosyayı
resen görevli veya yetkili icra mahkemesine gönderir” ibaresi eklenmiş, mevcut altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ihaleden”
ibaresi “ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten”
şeklinde değiştirilmiştir.
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“İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine bağlı
olarak oturan kişiye kira bedelini, diğer hâllerde ise taşınmazı kullanan kişiye bilirkişi marife-
tiyle tespit edilen aylık kullanım bedelini icra dairesine yatırmasını emreder. İlgili, ihtara rağ-
men kirayı veya belirlenen bedeli icra dairesine yatırmazsa hakkında 356 ncı madde hükmü
kıyasen uygulanır. Bu şekilde depo edilen bedel, ihalenin sonucuna göre hak sahibine ödenir.”

“İhalenin feshini, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 281 inci
maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun
resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye
iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikâyet yolu ile
ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar ce-
reyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir.”

“Satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri
dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebi, ihale bedeli üzerinden nispi harca tabidir.
Bu harcın yarısı talepte bulunulurken peşin olarak yatırılmak zorundadır. Talebin kabulü hâlinde
bu harç başka bir kimseye yüklenmez ve istem hâlinde iade edilir. Talebin reddi hâlinde ise
alınan bu harç iade edilmez ve harcın kalan kısmı ihalenin feshini isteyenden tahsil edilir.

Satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri
dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebinde, talepte bulunulurken, ilgili kişilerin
muhtemel zararına karşılık olmak üzere ihale bedelinin yüzde beşi oranında teminat gösteril-
mesi şarttır. Talebin reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde genel hü-
kümlere göre tazminat davasının açılmaması hâlinde hükmedilen para cezasının 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca
tahsili için durum mahkemece tahsil dairesine bildirilir. Tahsil dairesi alınan teminattan, bildi-
rimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde para cezasını tahsil etmezse talep hâlinde teminat
ilgilisine iade edilir.

İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde
duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Ancak ihalenin feshi talebinin
usulden reddi gereken hâllerde duruşma yapılmadan da karar verilebilir. İcra mahkemesi;

1. Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı
ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dışında kalan kişilerce talep
edilmesi nedeniyle,

2. Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı
ayni hak sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat nedeniyle,

3. İşin esasına girerek,
talebin reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni feshi istenen ihale bedelinin

yüzde onuna kadar para cezasına mahkûm eder.”
“İhale kesinleşmedikçe ve ihale konusu mal alıcıya teslim edilmedikçe veya teslime

hazır hâle getirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. İhale konusu malın teslim edile-
meyeceği veya teslime hazır hale getirilemeyeceği durumlarda ihale icra müdürü tarafından
iptal olunarak ihale bedeli alıcısına ödenir.”

MADDE 28 – 2004 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cüm-
le eklenmiştir.
“Taşınmazın ihale alıcısı adına tescilinden sonra henüz tahliye yapılmadan taşınmazı ihale alı-
cısından satın alan da bu fıkra gereğince tahliye isteme hakkına sahiptir.”

MADDE 29 – 2004 sayılı Kanunun 142/a maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sıra
cetveline karşı 142 nci madde uyarınca şikâyet veya itiraz yapılmışsa,” ibaresi “Sıra cetvelinin
düzenlenmesi üzerine” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya “bankanın kesin” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve süresiz” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 30 – 2004 sayılı Kanunun 242 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Artırma ilanı ve hazırlık tedbirleri 126 ncı madde hükmü uyarınca yapılır.”
MADDE 31 – 2004 sayılı Kanunun 244 üncü maddesinin birinci fıkrasına “117” iba-

resinden önce gelmek üzere “111/b,” ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan “133,” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.

MADDE 32 – 2004 sayılı Kanunun 25 inci, 25/a, 25/b, 133 üncü ve 341 inci maddeleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 18 – 111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik ile 106 ncı

madde uyarınca çıkarılması gereken tarife, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.

87, 88, 106, 110, 111/b, 114, 115, 118, 124, 126, 127, 129, 130, 133, 242 ve 244 üncü
maddeler ile 134 üncü maddenin dokuz ve onuncu fıkralarında bu maddeyi ihdas eden Kanunla
yapılan değişikliklerin uygulanmasına Adalet Bakanlığınca belirlenen il veya ilçelerde, 111/b
maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanır ve
bu değişiklikler en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulanır. Değişikliklerin hangi il veya
ilçede ne zaman uygulanacağı Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulur. Bu de-
ğişikliklerin uygulanmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

1. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra haczedilen mallar hak-
kında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 87, 106 ve 110 uncu madde hükümleri uy-
gulanır. Geçiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler
ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

2. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra ilanı yapılacak açık artır-
malar hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 88, 114, 115, 118, 124, 126, 127,
129 ve 130 uncu maddeler, 134 üncü maddenin dokuz ve onuncu fıkraları ile ihdas edilen 111/b
maddesi uygulanır. Geçiş tarihinden önce ilanı yapılmış açık artırmalar hakkında ise değişik-
liklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

3. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, taşınır rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi,
iflas tasfiyesi ve ortaklığın giderilmesine ilişkin satışlar bakımından, geçiş tarihinden sonra
ilanı yapılacak açık artırmalar hakkında bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen ve ihdas
edilen hükümler uygulanır. Geçiş tarihinden önce ilanı yapılmış açık artırmalar hakkında ise
değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

4. Geçiş tarihinden önce yapılan ilan üzerine ihalesi gerçekleştirilemeyen ve yeniden
satışı talep edilen açık artırmalar hakkında da bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen ve
ihdas edilen hükümler uygulanır.

106 ncı madde uyarınca çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satış talep
edilmiş olmasına rağmen kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırıl-
madığı hâllerde bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen
giderlerin yatırılması zorunludur. Bu süre içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talebi
vaki olmamış sayılır.

134 üncü maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda
görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında uygulanmaz. Ancak, ihale bedelinin yüzde
onuna kadar para cezasına mahkûmiyete ilişkin hüküm görülmekte olan ihalenin feshi talepleri
hakkında da uygulanır. Temyiz kanun yolu incelemesi aşamasında bulunan dosyalar bakımın-
dan para cezasının oranına ilişkin olarak yapılan değişiklik tek başına bozma nedeni yapılamaz.
Yargıtay değişikliği uygulamak suretiyle hükmü düzeltebilir.”
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MADDE 34 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin
“(A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III – Karar ve ilam harcı” başlıklı fıkrasının
“1. Nispi harç” başlıklı bendinin, (f) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent ek-
lenmiştir.

“g) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 üncü maddesi kapsa-
mında satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri
dışında kalan kişilerce ihalenin feshinin talep edilmesi hâlinde ihale bedeli üzerinden binde 68,31

(Bu harcın yarısı talepte bulunurken peşin olarak yatırılmak zorundadır. Talebin kabulü
hâlinde bu harç başka bir kimseye yüklenmez ve istem hâlinde iade edilir. Talebin reddi hâlinde
ise alınan harç ihalenin feshini isteyene iade edilmez ve harcın kalan kısmı ihalenin feshini is-
teyenden tahsil edilir.)”

MADDE 35 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci
maddesinin (II) numaralı “Tazminatlar” kısmının “G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI”
bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) İcra başmüdürlerine ayrıca % 50 sine,”
MADDE 36 – 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip

Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, “keşif ve icra
işlemi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglarla sınırlı
olmak üzere araştırma, inceleme ve rapor işlemleri” ibaresi ve “yetkili kılınan kişilere” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “ve hâkim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendi-
rilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara” ibaresi eklenmiş; fıkrada yer alan “hâkim veya
Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagog-
lara,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 37 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 182 nci mad-
desine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mahkeme, kararında kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi
hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğini ihtar
eder.”

MADDE 38 – 4721 sayılı Kanunun 324 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Velayet kendisine bırakılan ana veya baba, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini

yerine getirmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet değiştirilebilir. Bu hu-
sus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilir.”

MADDE 39 – 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa 41 inci mad-
desinden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki Dördüncü Kısım ve madde eklenmiş,
mevcut Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım olarak teselsül ettirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ KISIM
Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması

Görevli ve yetkili birim
MADDE 41/A – (1) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile

mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak,
Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince bu Kısım hü-
kümlerine göre yerine getirilir.

(2) Müdürlüklerde müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pe-
dagog ve sosyal çalışmacı Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilir.

(3) Müdürlük bulunmayan yerlerde bu Kısım kapsamında yer alan görevler, Adalet Ba-
kanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
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(4) İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü
yetkilidir.

(5) İlam ve tedbir kararları müdürlük tarafından görevlendirilen psikolog, pedagog, sos-
yal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yer-
lerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilir.

(6) İlam ve tedbir kararlarını yerine getirmek için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler
tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, beşinci fıkrada belirtilen uzmanların yer al-
dığı bir görevli listesi oluşturulur. Bu uzmanların yeterli sayıda olmaması hâlinde öğretmenler
de listeye dâhil edilir. Bu listede yer alan uzman ve öğretmenlerin görev yapacakları yer ve ta-
rihler müdürlükler tarafından belirlenir.”

MADDE 40 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesi
MADDE 41/B – (1) Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararları, yükümlüsü tara-

fından rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam veya tedbir kararının yerine ge-
tirilmesi için müdürlüğe başvurabilir.

(2) Talebi alan müdürlük, her türlü iletişim vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata
geçer ve müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere ço-
cuğun belirlenen yere getirilmesini derhâl bildirir; bu bildirimin yapıldığını veya yükümlüyle
irtibat kurulamadığını tutanağa bağlar.

(3) Yükümlüyle irtibat kurulamaz veya yükümlü çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse
yahut yükümlü çocuğu belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhâl yükümlüye, çocuğun tes-
limine dair bir teslim emri gönderir. Emir, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre yükümlüye tebliğ edilir. Bu emirde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte çocuğu emirde belirtilen yere getirmek
zorunda olduğu.

b) Çocuğu emirde belirtilen yere getirmesine engel teşkil edecek derecede haklı bir ma-
zereti varsa teslim gününden önce müdürlüğe bildirimde bulunarak çocuğun müdürlükçe alın-
masını talep etmesi gerektiği.

c) Çocuğu getirmez veya haklı mazereti nedeniyle müdürlükçe alınmasını talep etmez-
se, çocuğun, uzman veya öğretmen marifetiyle gerekirse kolluktan yardım alınarak ve zor kul-
lanılarak teslim alınacağı.

d) Emrin gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde disiplin hapsiyle cezalandırılacağı.
e) Müdürlükçe yapılan iş ve işlemlere karşı, öğrenme veya tebliğ tarihinden itibaren

bir hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikâyette buluna-
bileceği.

(4) Müdürlüğün belirlediği yere getirilen veya yükümlünün haklı mazereti nedeniyle
müdürlükçe alınan çocuk hak sahibine teslim edilir.

(5) Yükümlü, emrin gereğini yerine getirmezse, çocuk nerede bulunursa bulunsun mü-
dürlük tarafından alınarak hak sahibine teslim edilir. Bu hâlde kolluktan yardım istenebilir.
Kolluk birimleri, zor kullanma dâhil bu konudaki talepleri derhâl yerine getirir.

(6) Çocuk hak sahibine teslim edildikten sonra yükümlü haklı bir sebep olmaksızın ço-
cuğu tekrar alırsa ayrıca yeni bir hükme veya yükümlüyle irtibata geçmeye ya da teslim emri
tebliğine gerek olmaksızın çocuk beşinci fıkra uyarınca hak sahibine teslim edilir.

(7) Çocuğun üstün yararının gerektirdiği hâllerde müdürlük, yükümlüyle irtibata geç-
meye veya teslim emri tebliğine gerek olmaksızın doğrudan beşinci fıkra hükmünü uygulaya-
bilir.”

MADDE 41 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
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“Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesi
MADDE 41/C – (1) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararları,

yükümlüsü tarafından rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam veya tedbir ka-
rarının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilir.

(2) Talebi alan müdürlük, her türlü iletişim vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata
geçer; ilam veya tedbir kararında belirtilen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere
çocuğun müdürlük tarafından belirlenen yere getirilmesini derhâl bildirir; bu bildirimin yapıl-
dığını veya yükümlüyle irtibat kurulamadığını tutanağa bağlar.

(3) Yükümlüyle irtibat kurulamaz veya yükümlü çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse
yahut belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhâl yükümlüye, çocukla kişisel ilişki kurulma-
sına dair bir teslim emri gönderir. Emir, 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre yükümlüye tebliğ
edilir. Bu emirde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) İlam veya tedbir kararında belirtilen gün ve saatte, gün ve saatin belirtilmemesi hâ-
linde müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte çocuğu emirde belirtilen yere getirmek zo-
runda olduğu.

b) Çocuğu emirde belirtilen yere getirmesine engel teşkil edecek derecede haklı bir ma-
zereti varsa teslim gününden önce müdürlüğe bildirimde bulunarak çocuğun müdürlükçe alın-
masını talep etmesi gerektiği.

c) İlam veya tedbir kararı kapsamında emrin tebliğinden sonraki dönemde de (a) ve (b)
bentlerindeki yükümlülüğünün devam edeceği, bunun için yeniden emir çıkarılmayacağı.

d) Emrin gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde disiplin hapsiyle cezalandırılacağı.
e) Yerleşim yeri veya iletişim bilgilerinin değişmesi hâlinde yeni adres veya iletişim

bilgilerinin müdürlüğe derhâl bildirilmesi gerektiği.
f) Müdürlükçe yapılan iş ve işlemlere karşı, öğrenme veya tebliğ tarihinden itibaren bir

hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikâyette bulunulabi-
leceği.

(4) Müdürlüğün belirlediği yere getirilen çocuk hak sahibine teslim edilir. Hak sahibine;
ilam veya tedbir kararında belirtilen sürenin bitiminde çocuğu, belirlenen yere getirmek zorunda
olduğu, çocuğu getirmez veya kendisinden kaynaklanmayan makul sebepler hariç olmak üzere
geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, hakkında suç duyurusunda bulunulacağı hususu
tutanağa bağlanarak tebliğ edilir. Çocuk, belirlenen yere getirilmezse hak sahibi hakkında mü-
dürlük tarafından suç duyurusunda bulunulur ve müteakip süreç hakkında yükümlü bilgilen-
dirilir.

(5) Kişisel ilişki kurulmasından sonra hak sahibi tarafından teslim yerine getirilen ço-
cuğun yükümlüye veya yükümlünün belirlediği kişiye teslimi mümkün olmazsa çocuk hak sa-
hibinde bırakılır. Bu da mümkün olmazsa müdürlüğün talebi üzerine, aile ve sosyal hizmetler
il müdürlüğü tarafından çocuğun geçici olarak barınmasına yönelik tedbirler alınır.

(6) Yükümlü haklı mazereti nedeniyle çocuğun müdürlükçe alınmasını talep ederse,
gerektiğinde hak sahibi de hazır bulundurulmak suretiyle çocuk, müdürlük tarafından yüküm-
lüden alınarak hak sahibine teslim edilir.

(7) Hak sahibi, emrin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden en az
kırk sekiz saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe yazılı olarak, elektronik or-
tamda veya başvuru aşamasında beyan ettiği iletişim kanalıyla bildirmek zorundadır. Hak sa-
hibinin bildirimde bulunmadığı veya gelemeyeceğini bildirdiği hâllerde bu husus ve çocuğu
emirde belirtilen yere getirme zorunluluğu bulunmadığı yükümlüye bildirilir. Tüm bu işlemler
tutanak altına alınır.

(8) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin çocuğun üstün yararını koruyacak
şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla müdürlüğün önerisi üzerine aile mahkemesince, çocuk,
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hak sahibi veya yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilir. Yü-
kümlünün teslim emrine aykırı ilk hareketinde müdürlük yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri
uygulanmasını aile mahkemesinden talep eder.

(9) İlam veya tedbir kararını rızasıyla yerine getirdiğini iddia eden yükümlü, ikinci fıkra
uyarınca yapılan bildirimin veya bu bildirim yapılamamışsa üçüncü fıkra uyarınca gönderilen
teslim emrinin haksız olduğunu süresi içinde şikâyet yoluyla ileri sürebilir.

(10) Çocuğun yerleşim yerinin değişmesi hâlinde dosya resen ilgili yer müdürlüğüne
gönderilir ve ilgili müdürlük işlemlere kaldığı yerden devam eder. Bu müdürlük, dosyadaki
teslim emri kapsamında sadece teslimin gerçekleştirileceği yeni yeri yükümlüye tebliğ eder.
Teslim yeri değişikliği hak sahibine her türlü iletişim vasıtasıyla bildirilir.

(11) Hak sahibi veya teslim yükümlüsü hakkında, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gizlilik kararı ya da
başka bir tedbire karar verilmesi hâlinde, teslim işlemleri bu kararlar dikkate alınarak yerine
getirilir.

(12) Hak sahibi, teslim emrinin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saa-
tinden en az kırk sekiz saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe bildirdiği hâlde
haklı bir mazeret olmaksızın art arda iki kez veya bir yılda üç kez gelmezse müdürlük tarafından
dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz hâle gelmesine karar verilir. Bu
karar hak sahibi ve yükümlüye tebliğ edilir.

(13) Teslim emrinin tebliğinden sonraki dönemde yükümlü en az bir yıl boyunca emrin
gereğini usulüne uygun bir şekilde yerine getirir ve müteakip dönemde de kişisel ilişki kurul-
masına dair mahkeme kararına uygun olarak hareket edeceğini taahhüt ederse müdürlük, ilgili
uzmanın kanaatini de alarak dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz
hâle gelmesine karar verebilir. Bu karar hak sahibi ve yükümlüye tebliğ edilir. Yükümlü bu ta-
ahhüdünü yerine getirmezse hak sahibinin talebiyle yükümlüye doğrudan teslim emri tebliğ
edilir.”

MADDE 42 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Teslim mekânları
MADDE 41/D – (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya

tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, müdürlükçe belirlenen teslim mekân-
larında gerçekleştirilir.

(2) Teslim işlemleri için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler ve belediyeler tarafından
elverişli teslim mekânları belirlenir, yoksa oluşturulur; araç tahsis edilir ve sürücü görevlendi-
rilir.

(3) Teslim mekânlarının belirlenmesinde, oluşturulmasında, tefrişinde, bu mekânların
güvenliğinin sağlanmasında ve teslim hizmetlerinin sunumunda, kamu kurum ve kuruluşları
ile belediyeler, müdürlüğe her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.”

MADDE 43 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Şikâyet ve itiraz
MADDE 41/E – (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya

tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin müdürlükçe yapılan işlem ve verilen kararlara
karşı, öğrenme veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bu-
lunduğu yer aile mahkemesine şikâyette bulunulabilir.

(2) Mahkeme, yapılan işlemlerin yerine getirilmesini durdurabilir ve dosya üzerinden
veya gerektiğinde ilgilileri dinlemek suretiyle ivedilikle karar verir.

(3) Şikâyet üzerine verilen karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde itiraz
edilebilir. Mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde aile mahkemesinin birden fazla
dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için
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birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahke-
mesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâ-
linde ise en yakın aile mahkemesine veya asliye hukuk mahkemesine ivedilikle gönderir. İtiraz
mercii, bir hafta içinde kararını verir. Merci, itirazı yerinde görürse işin esası hakkında karar
verir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.”

MADDE 44 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının
yerine getirilmesine muhalefet

MADDE 41/F – (1) Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getiril-
mesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini en-
gelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikâyet üzerine, fiil suç teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin
hapsi ile cezalandırılır.

(2) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getiril-
mesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini en-
gelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikâyet üzerine, üç günden on güne kadar disiplin hapsiyle
cezalandırılır.

(3) Kişisel ilişki kurulması için kendisine çocuk teslim edilen hak sahibi, ilam veya
tedbir kararında belirtilen sürenin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmezse, bir ay içinde
yapılacak şikâyet üzerine, fiil suç teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırı-
lır.

(4) Yukarıdaki fıkralar kapsamında şikâyete bakacak görevli ve yetkili mahkeme, işlemi
yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesidir.

(5) Şikâyet olunana, şikâyet dilekçesi ile birlikte duruşma gün ve saatini bildiren dave-
tiye gönderilir. Davetiyede, savunma ve delillerini duruşma gününe kadar bildirmesi gerektiği;
duruşmaya gelmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği ihtar
olunur. Mahkeme, duruşmaya gelen şikâyet olunanın, 5271 sayılı Kanunun 147 nci maddesinde
belirtilen haklarını hatırlatarak savunmasını alır; gerekli araştırmayı yapar; dosyadaki delilleri
değerlendirir; şikâyet olunanın teslim emrine aykırı hareket ettiğini veya emrin gereğinin yerine
getirilmesini engellediğini yahut sürenin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmediğini tespit
ederse disiplin hapsi ile cezalandırılmasına, aksi takdirde şikâyetin reddine karar verir.

(6) Disiplin hapsi ile cezalandırmaya ilişkin kararlar, kesinleşmesini müteakip Cum-
huriyet başsavcılığı tarafından infaz edilir. Bu kararlar kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geç-
tikten sonra yerine getirilemez.

(7) Şikâyetten vazgeçilmesi hâlinde veya birinci ve üçüncü fıkralar bakımından çocuğun
velayet hakkı sahibine teslim edilmesi durumunda dava ve bütün sonuçlarıyla beraber ceza dü-
şer.

(8) Yukarıdaki fıkralar uyarınca aile mahkemesince verilen kararlara karşı, 41/E mad-
desinin üçüncü fıkrası uyarınca itiraz edilebilir.”

MADDE 45 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi
MADDE 41/G – (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması kapsamında ço-

cuğun uzman veya öğretmen tarafından yükümlüden ya da hak sahibinden teslim alındığı veya
diğerine teslim edildiği sırada kayda alınan ses veya görüntülerin internet ortamında yayınlan-
ması nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden ilgililer, 4/5/2007 tarihli ve 5651
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca içeriğin çıkarılması
veya erişimin engellenmesini isteyebilir.”

MADDE 46 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
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“Giderlerin karşılanması
MADDE 41/H – (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya

tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin yapılacak işlemler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı
Harçlar Kanunu ile diğer kanunlar uyarınca alınması gereken tüm harçlardan istisnadır. Ayrıca
bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için yapılacak tüm masraflar, avukatlık ücreti hariç, Adalet Ba-
kanlığı bütçesinden karşılanır.

(2) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının
yerine getirilmesine ilişkin işlemleri hafta sonu ve resmî tatil günlerinde yerine getirmek üzere
görevlendirilen uzman ve öğretmenlere bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her teslim işlemi
için, görevlendirilen diğer kişilere ise bu kapsamda görev yaptıkları her gün için (500) gösterge
rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme
yapılır. Bu kapsamda uzman ve öğretmenlere bir ayda yapılacak ödeme tutarı (10000) gösterge
rakamının, görevlendirilen diğer kişilere ise (5000) gösterge rakamının memur aylıklarına uy-
gulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu ödemeden damga vergisi
hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerden kadrolu
veya sözleşmeli olup olmadığına bakılmaksızın görevlendirilen tüm personel yararlanır. Bu
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 47 – 5395 sayılı Kanuna 41 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yönetmelik
MADDE 41/İ – (1) Bu Kısmın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 48 – 5395 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun Dördüncü Kısmının uygulanmasına ilişkin yö-

netmelik, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çı-
karılır.

(2) Bu Kanunun Dördüncü Kısmının uygulanmasına, Adalet Bakanlığınca belirlenen
il veya ilçelerde başlanır ve birinci fıkra uyarınca çıkarılan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilir. Dördüncü Kısmın
hangi il veya ilçede ne zaman uygulanacağı Adalet Bakanlığının resmî internet sitesinde du-
yurulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca Dördüncü Kısmın henüz uygulanmadığı yerlerde, 9/6/1932 ta-
rihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun, bu maddeyi ihdas eden Kanunla yürürlükten kal-
dırılan 25, 25/a ve 25/b maddelerinin uygulanmasına devam olunur.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşen ve 2004 sayılı Kanunun
mülga 341 inci maddesi kapsamında kalan eylemlere ilişkin şikâyetler, icra mahkemelerince
sonuçlandırılır.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;
a) Üçüncü fıkra gereğince 2004 sayılı Kanunun mülga 25, 25/a, 25/b maddeleri uyarınca

icra dairelerince,
b) Dördüncü Kısım gereğince müdürlüklerce,
yürütülen çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması sürecindeki emre veya

kararın yerine getirilmesine muhalefet eylemleri bakımından 41/F maddesi uygulanır.
(6) İkinci fıkra uyarınca Dördüncü Kısmın uygulanmaya başlandığı il ve ilçelerde, ço-

cuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasına ilişkin derdest takip
dosyaları, icra dairesince teslim veya kişisel ilişki kurulması işlemleriyle sınırlı olmak üzere
resen işlemden kaldırılır. Şu kadar ki, çocuğun, bu tarih itibarıyla kişisel ilişki kurulması kap-
samında hak sahibinde bulunduğu hâller bakımından dosya, çocuğun yükümlüye teslim edil-
mesinden sonra işlemden kaldırılır.
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(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çocuk teslimi veya çocukla kişisel
ilişki kurulmasına dair ilamların icrası için icra daireleri nezdinde yapılacak takip işlemleri,
492 sayılı Kanun ile diğer kanunlar uyarınca alınması gereken tüm harçlardan istisnadır. İş-
lemleri yerine getiren icra müdürlerine 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet
Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde, uzman ve öğ-
retmenlere ise 41/H maddesinde belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu iş ve işlemler için ya-
pılacak tüm masraflar, avukatlık ücreti hariç, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bu fık-
ranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca belirlenir.

(8) Bu maddede kabul edilen usul ve esaslar, 22/11/2007 tarihli ve 5717 sayılı Uluslar-
arası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun uyarınca yapılacak çocuk tes-
lim işlemleri bakımından da uygulanır.”

MADDE 49 – 22/11/2007 tarihli ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki
Yön ve Kapsamına Dair Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Çocuğun iadesine veya şahsî ilişki kurulmasına dair ilamlar, 3/7/2005 tarihli ve
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun Dördüncü Kısım hükümlerine göre teslim emri tebliğ
edilmeksizin yerine getirilir.”

MADDE 50 – 5717 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin başlığı “Adli destek ve mağdur
hizmetleri müdürlüğünün yetkisi” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “icra müdürlüğünün”
ibaresi “adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51 – 5717 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “icra
müdürlüğünün” ibaresi “adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünün” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 52 – 5717 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra
ve İflâs Kanununun 25/b maddesinde öngörülen hükümler uygulanır” ibaresi “5395 sayılı Ka-
nunun Dördüncü Kısım hükümleri uyarınca psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk geli-
şimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, bunların yeterli sayıda olmaması hâlinde ise öğretmen
hazır bulundurulur” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 53 – 5717 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin başlığı “Teslim işlemlerinin er-
telenmesi” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “icra müdürü” ibaresi “adli destek ve mağdur
hizmetleri müdürlüğü” ve “icra ertelenir” ibaresi “teslim işlemleri ertelenir” şeklinde değişti-
rilmiştir.

MADDE 54 – 5717 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra
ve İflâs Kanununun 341 inci maddesi hükümleri” ibaresi “5395 sayılı Kanunun 41/F maddesi
hükmü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 55 – 5717 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 56 – 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan
Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 57 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 58 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29/11/2021
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
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YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
ORMAN KANUNUNUN 17 NCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ

UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Ka-

nununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 115 inci, ek 9 uncu, ek 11 inci ve geçici 8 inci mad-
delerine göre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri dü-
zenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun

17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alan üzerinden bir defaya mahsus alınan bedeli,
b) Ağaç röleve planı: İzin verilen alan üzerinde bulunan boyu 5 metre ve daha uzun

ağaçlarla sık ağaçlık alanlarda yapılacak işlemler, çıkarılacak ve özelliği gereği kalması gereken
ağaçların koordinatları ile gösterildiği planı,

c) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden orman idaresince alınacak kullanım bedelini,
ç) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,
d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
e) Bedel Artış Katsayısı (BAK): Her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli

ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını,
f) Bölge müdürlüğü: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman bölge müdürlüklerini,
g) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek ÇED
olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararını,

ğ) Depolama bedeli: İzin verilen sahada yapılacak depolama hacmi üzerinden alınacak
bedeli,

h) Erozyon bedeli: 11/1/2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaç-
landırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendine göre alınacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirini,

ı) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareleri,

i) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
j) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis veya

ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili orman işletme müdür yardımcısı,
ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya teknik elemandan oluşturulan
en az üç kişilik komisyonu,

k) İzin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça verilen ön izni veya kesin izni,
l) Kademeli kapatma planı: Orman ekosisteminin tesisi maksadıyla ağaçlandırma ve

silvikültür tekniklerine uygun, iznin başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin
alanının kapatılmasını takiben öngörülen nihai haline uygun olarak kapatılmasını ve tabiata
kazandırılmasını gösteren planı,

m) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte tanımlanan genel bütçe kapsamı dı-
şında yer alan kamu idarelerini,
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n) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri: Evsel, endüstriyel, tıbbi, tehlikeli
atıklar ile inşaat ve yıkıntı atıklarının usulüne uygun olarak geri kazanıldıkları, bertaraf edil-
dikleri veya belirli teknik standartlara göre depolandıkları tesisleri,

o) Kesin izin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça amacı doğrultusunda kul-
lanılmak üzere verilen izni,

ö) Kira bedeli: İzne konu orman sayılan alandaki tesislerin bir kısmının veya tamamının
işletme hakkının kiralanması halinde, kiralayan ile kiracı arasında düzenlenen sözleşmede be-
lirtilen ve kiralama işleminden dolayı kiralayan tarafından tahsil edilen tüm bedelleri,

p) Liman geri hizmet alanı: Yük ve yolcunun liman ile ilgili iş ve işlemlerin tesis edil-
diği bürolar ile yük için yeterli geçici depo, yükleme, boşaltma, deniz ulaşım araçlarının yakıt,
su, bakım-onarım, tadilat, atık alımı, yolcuların yeme-içme, elektrik, haberleşme, dinlenme
gibi ihtiyaçlarının karşılandığı liman ardı tesisleri,

r) Orköy bedeli: 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre alınacak orman köylüleri kalkınma gelirleri tah-
sis payını,

s) Ormancılık bürosu: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre kurulan
büroyu veya şirketi,

ş) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,
t) Orman ürünleri bürosu: 5531 sayılı Kanuna göre kurulan büroyu veya şirketi,
u) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için verilen ve sahada çalışma

hakkı vermeyen izni,
ü) Rayiç bedel: Kırk dokuz yıllık kesin izin süresi sonunda orman idaresince doksan

dokuz yıla kadar uzatılan izinlerden rayiç değer üzerinden belirlenecek yıllık kullanma bede-
lini,

v) Rayiç değer: Kırk dokuz yıllık kesin izin süresi sonunda orman idaresince doksan
dokuz yıla kadar uzatılan izinlerde; yer, bina ve tesislere ait arazi izin bedelinin tespiti maksa-
dıyla 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre tespit ve takdir
edilen değeri,

y) Ruhsat: Belirli bir bölgede petrol, doğalgaz ile jeotermal ve doğal mineralli su arama
veya işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ilgili kurum tarafından verilen yetki belgesini,

z) Saha analiz raporu: İzin talep edilen alanın mülkiyet durumu, alandaki mevcut ağaç
türleri, kapalılık ve gelişim çağlarını, alanı yansıtır görselleri içerir raporu,

aa) Sokak hayvanları bakımevi: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyu-
cusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun
kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan sahipsiz evcil hayvanların, kısırlaştırılıp
aşılanarak alındıkları ortama bırakılıncaya veya bu zaman zarfında sahiplendirilinceye kadar
geçici olarak kaldığı tesisleri,

bb) Teminat: Tedavüldeki Türk parasını, bankalar tarafından verilen süresiz teminat
mektuplarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu
senetler yerine düzenlenen belgeleri,

cc) Toplam proje bedeli: İzne konu edilecek tesislerin yapım maliyetini,
çç) Vaziyet planı: İzin sahalarının koruma kullanma dengesi içerisinde, üzerinde hangi

alanların ne şekilde ve ne maksatla kullanılacağının özel işaretler ile gösterildiği, koordinatlı,
1/1000 veya uygun ölçekli planları,

dd) Yİ-ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açık-
lanan yıllık yurt içi üretici fiyatları endeksini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Verilecek İzinler, Müracaat ve Değerlendirme

17 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre verilecek izinler
MADDE 4 – (1) Ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; yol, li-

man geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; pat-
layıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma ve güvenlik
tesislerine; enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları
gibi enerji tesislerine; telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, rad-
yo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istas-
yonları, fiber optik kablo gibi haberleşme tesislerine; su arama, jeotermal kaynak ve doğal mi-
neralli su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu gibi su tesislerine; atıksu tesislerine;
petrol ve doğalgaz boru hattı; azot, argon ve oksijen gazlarının kullanıldığı hava ayrıştırma
tesislerine; alt yapı tesislerine; katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depo-
lama tesislerine; ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depo-
lanmasına ilişkin tesislere; yeraltı depolama tesislerine; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi,
mezarlık tesislerine; aile sağlığı merkezi, hastane gibi sağlık tesislerine; ilk, orta, lise ve dini
eğitim tesisi ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesis-
lerine; futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi kalıcı konaklama tesisi olmayan
spor tesislerine; adli hizmet tesislerine; ceza infaz kurumu tesislerine ve bunlarla ilgili yer, bina
ve tesislere izin verilebilir.

(2) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğ-
retim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma maksatlı
tesislerine ve izin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Kredi ve
Yurtlar Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla izin verilebilir.

(3) Sağlık, eğitim, spor, adli hizmet ve ceza infaz kurumu tesisleri için genel bütçe kap-
samındaki ilgili kamu idarelerine izin verilebilir.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine sağlık,
eğitim, spor ve adli hizmet ve ceza infaz kurumu tesisi yapımı maksadıyla izin verilmez. Ancak
kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde yapılacak sağlık ve eğitim tesislerinde ilgili bakan-
lıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilir.

(5) Yer altında inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümleri için izin alınır.
(6) Devlet ormanlarında, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları

ve müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde
kalmak kaydıyla izin verilir.

(7) Lisanssız elektrik üretim tesisleri ile lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim
tesislerine orman sayılan alanlarda izin verilmez. Ancak bu madde kapsamında ve turizm mak-
sadıyla izin verilen bina ve tesislerin çatı ve cepheleri ile baraj ve gölet rezervuar alanları üze-
rinde ve rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesisleri sahaları kapsamındaki su
yüzeylerine kurulan enerji üretim tesislerine izin verilebilir.

Müracaat
MADDE 5 – (1) Ormanlık alanlarda talep sahibi, e-Devlet üzerinden talep yazısı ile

beraber;
a) Saha analiz raporunu,
b) Koordinat özet çizelgesini,
c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını veya bina ve tesislere ilişkin avan proje-

sini,
ç) Enerji izinlerinde ön lisans veya lisansını, mevcut izin verilen alan üzerinde kurulacak

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde
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yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ilgili bakanlıktan alınmış lisanssız üretim yapabilece-
ğine dair belgesini, petrol-doğalgaz izinlerinde ruhsatını, liman geri hizmet alanı izinlerinde
deniz yüzeyinin kiralandığına ilişkin sözleşmesini,

d) Su izinlerinde yeraltı suyu arama belgesini veya su kiralama/kullanma/tahsis belge-
sini, ruhsatını veya kira sözleşmesini,

e) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,
f) Okul, hastane, sağlık ocağı gibi bina izinlerinde, hidroelektrik santral tesislerinde

santral binası, rüzgar enerji santrallerinde türbin alanları, termik, doğal gaz çevrim, nükleer
güç santrallerinde, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi, atıksu arıtma, sokak hayvanları
bakımevi, su arıtma, liman geri hizmet alanı, havaalanı, spor tesisi izinlerinde; 1/1000 ölçekli
uygulama imar planını veya ilgili idareden alınacak imar planı gerektiren yapı ve tesislerden
olmadığına dair yazıyı,

g) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri ile kazı fazlası malzeme alanı izin
taleplerinde depolama öncesi ve depolama sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topoğrafik
yapı ile uyumlu ve orman idaresinin kabul edeceği kademeli kapatma planını,

ğ) ÇED Yönetmeliği kapsamına giren tesisler için ÇED belgesini,
h) Bedelli izinlerde talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre,

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idareleri veya
kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına
göre hazırlanmış keşif özetlerini,

ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeleri ekleyerek
ön izin için müracaatta bulunur. Ayrıca bu fıkradaki istenilen belgelerden bir takımını fiziksel
olarak Bölge Müdürlüğüne gönderir.

(2) Mevzuat gereği alınması gereken ilgili kurum görüş yazıları, talep sahibi tarafından
müracaat evrakına eklenir. Kamu kurum ve kuruluşları hariç müracaat sahibinin kurum görüş
yazılarını temin edemediğini belgelendirmesi halinde, ilgili kurum görüş yazıları orman idaresi
tarafından istenebilir.

(3) İznin süre uzatımı veya devirlerinde birinci fıkranın (f) bendindeki belgeler isten-
mez.

İnceleme ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Ormanlık alandaki taleplerde Bölge Müdürlüğü yapılan müracaatı ön-

celikle e-Devlet üzerinden sisteme yüklenen evrak üzerinde inceler, eksiklikler varsa on işgünü
içinde müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye
alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapı-
larak, talebin Devlet ormanlarına isabet eden kısımları için ön izin veya kesin izin raporu dü-
zenlenir.

(2) Ormanlık alandan verilen izin, müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden
itibaren en geç altı ay içerisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi
alınır. Tebligat tarihinden itibaren altı ay içerisinde bedellerin yatırılmaması, teminatın veya
onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yapılmaz, herhangi bir bildirime
gerek kalmaksızın izin iptal edilmiş sayılır. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni
izin talebi olarak değerlendirilir.

(3) İzin başlangıç tarihi, izin olurunda ayrıca izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin
olurunun verildiği tarihtir. İznin uzatıldığı durumlarda izin başlangıç tarihi ilk iznin verildiği
tarihtir.

(4) İzin verilen alanın ve üzerinde yapılması planlanan yapı ve tesislerin, diğer kanunlar
uyarınca izin, görüş, onay veya muvafakat alınması gereken yerlerden olması halinde izin sa-
hibince gerekli izin, onay veya muvafakat ve görüşler alınarak çalışma yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bedeller ve Teminat

Alınacak bedeller
MADDE 7 – (1) Verilen ön izinlerde ön izin bedeli, kesin izinlerde ise;
a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Arazi izin bedeli,
c) Orköy bedeli,
ç) Erozyon bedeli,
alınır.
(2) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi ve kazı fazlası malzeme alanı izinle-

rinde birinci fıkradaki bedellere ilave olarak depolama bedeli izin başlangıcında defaten alınır.
Ancak;

a) Enerji üretim santrallerinin elektrik üretimi neticesinde oluşan küllerinin depolana-
cağı katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi kesin izinlerinde depolama bedeli olarak sa-
dece depolama bedelinin 1/8’i,

b) Diğer katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi kesin izinlerinde inşaat ve yıkıntı
atığı tesisleri hariç depolama bedeli olarak sadece depolama bedelinin 1/2’si,

c) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi olarak verilen inşaat ve yıkıntı atığı tesisleri
kesin izinlerinde depolama bedelinin tamamı,

olarak izin başlangıcında defaten alınır.
ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları adına verilen

izinlerden depolama bedeli alınmaz. Ancak kamu kurum ve kuruluşları adına verilen inşaat ve
yıkıntı atığı tesisi izinlerinden depolama bedelinin tamamı alınır.

(3) İletişim panoları için verilen izinlerde bedel hesaplarında pano metrekaresi izin alanı
olarak alınır. Çift taraflı, kullanılan panolarda alan iki katı olarak hesap edilir.

(4) İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, 26/5/2005
tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre kurulan birliklerin kâr gayesi bu-
lunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden,
büyükşehir belediyelerinde su hizmetlerini yürütmekle görevli olan birimler adına olan su tesisi
izinlerinden, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanuna göre köy iken mahalle haline gelmiş yerleşim yerlerine, köylere ve bağlı
yerleşim birimlerine hizmet etmesi gayesi ile ormanlık alanlarda Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına yapılacak enerji nakil hatları ve bunlara ait trafo bi-
nalarından; ağaçlandırma bedeli, orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz. Arazi izin bedeli ise
yüzde doksan beş indirimli olarak alınır.

(5) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama maksadıyla Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğüne verilecek izinlerden orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz.

(6) Yer üstünü bozmadan yer altında yapılacak tesislerden arazi izin bedeli alınır, ağaç-
landırma, orköy ve erozyon bedeli alınmaz. Tünel giriş ve çıkışları ile yer üstünü bozan kısım-
larından tüm bedeller alınır.

(7) Savunma Sanayi Başkanlığınca yapılacak savunma maksatlı tesislere ve bunların
müştemilatına verilen izinlerden 6831 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ge-
reğince bedel alınmaz.

(8) 6831 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 9/5/1985 tarihli
ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun çerçevesinde köye ve bağlı yerleşim
birimlerine yönelik yol, su, atıksu, gölet, mezarlık ve altyapı tesisi yapımı maksadı ile il özel
idareleri adına verilen izinlerden bedel alınmaz.
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(9) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına da-
yalı elektrik üretim tesisleri ile Bakanlık tarafından düzenlenen bir maden işletme ruhsatı ve
izni kapsamında 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin IV. Grup
(b) bendinde yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesislerinde tesis, ula-
şım yolları ve şebeke bağlantı noktasına kadarki Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve dağıtım şir-
ketlerine devredilecek olanların enerji nakil hattı izinleri ile termik santralin işletilmesi esna-
sında ortaya çıkan katı atıkların bertarafı ve düzenli depolanması için gereken alanlar dâhil ve-
rilen izinler için 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü
maddesinde belirtilen şekliyle bedeller alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve varlık
satışı suretiyle özelleştirilen termik santrallerin işletilmesi esnasında ortaya çıkan katı atıkların
bertarafı ve düzenli depolanması için ise özelleştirme esnasında izinli olanların bedelleri, aynı
maddedeki şekliyle özelleştirildiği tarihten itibaren on yıl için uygulanarak alınır.

(10) Mevcut izin verilen alan üzerinde kurulacak lisanssız elektrik üretim tesisi izinle-
rinden birinci fıkrada belirtilen bedellerin tamamı alınır.

(11) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hak-
kında Kanunun 28 inci maddesi gereği Karayolları Genel Müdürlüğüne, 18/12/1953 tarihli ve
6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun
ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne verilecek izin-
lerden herhangi bir bedel alınmaz.

(12) İzinli baraj, gölet alanlarında su ile kaplı alanlardan üçüncü kişilerce balıkçılık ya-
pılmasına izin sahibince izin verilmesi halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile
kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir bedel alınmaz, gerçek ve özel hukuk tüzel kişi-
lerinden ise kira bedelinin yüzde ellisi alınır.

(13) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine verilecek izinlerden bedel alınmaz.
(14) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen

ön izinlerden bedel alınmaz.
(15) 6831 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince gerçek veya

özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak
üzere; yükseköğretim kurumlarına eğitim ve araştırma maksatlı tesisler yapılması için mezkûr
Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası esaslarına göre ormanlık alanlardan verilen izinler
ile bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlü-
ğüne yurt yapılması maksadıyla verilen izinlerden ağaçlandırma bedeli ile arazi izin bedeli alı-
nır, orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz.

(16) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapı-
lan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen eriş-
me kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan hizmet tesisleri
ile bakım işletme tesislerden herhangi bir bedel alınmaz.

(17) Demiryolu, otoyol, Devlet ve il yolları ile su isale hatlarının yapımı sırasında zo-
runlu olarak ortaya çıkan kazı fazlası malzemenin depolanması için genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları adına verilen bedelsiz kazı fazlası malzemenin
depolanması izinlerinden sadece ağaçlandırma bedeli alınır.

(18) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş ön lisansla birlikte di-
ğer kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izin, onay, ruhsat, muvafakat ve bu Yönetmelikte
istenilen diğer belgelerle kesin izin için müracaat edilmesi halinde;

a) Bakanlıkça kesin izin verilebilir. Bu durumda verilecek kesin iznin süresi üç yıldan
fazla olamaz. Ön lisans ile verilen kesin izin süresince, izin alanının metrekaresi ile cari yıl
ağaçlandırma birim metrekare bedelinin 1/5’i ile çarpımı sonucu bulunacak bedel bu izin sü-
resince her yıl alınır. Başkaca bedel alınmaz. İzin sahibince taahhüt senedi verilir, teminat beş
katı olarak alınır. Bu yerler için saha teslimi yapılmaz, sahada çalışma yapılmasına müsaade
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edilmez. Ancak, izin sahibinin müracaatı halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
ön lisans için verilen ek süre kadar izin süresi Bakanlıkça uzatılır, bu süre içinde, izin sahibince
ek taahhüt senedi verilir, bedeller alınmaya devam edilir.

b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan lisansın idareye teslim edilmesini
müteakip lisans süresi dikkate alınarak izin süresi uzatılır, bu maddede belirtilen şekliyle kesin
izin için belirtilen bedeller alınır. İzin süresinin uzatılması halinde bedellerin tahsil edilmesi
ve yeniden düzenlenecek taahhüt senedinin izin sahibince idareye teslim edilmesini müteakip
saha teslimi yapılarak, sahada çalışma yapılmasına müsaade edilir.

c) Lisansın, ön lisansa istinaden ek süre dahil verilen kesin izin süresi içerisinde idareye
teslim edilmemesi halinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın verilen izin iptal edilir.
Tahsil edilen bedeller iade edilmez.

ç) Ön lisans döneminde verilen izne dayanılarak ön lisans sahibi lehine irtifak hakkı
tesis edilmez. Ancak, lisansın idareye teslim edilerek izin süresinin uzatılmasına ilişkin işlemler
tamamlandıktan sonra izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde, 24 üncü maddeye göre izin
sahibi lehine irtifak hakkı tesis edilir.

Bedellerin tespiti
MADDE 8 – (1) Alınacak bedellerden;
a) Ağaçlandırma bedeli; Genel Müdürlükçe, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından

tespit edilen işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar
katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar bedelinin, izin alanı ile çar-
pımı sonucu,

b) Arazi izin bedeli;  izin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim metrekare
bedeli, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı (Ek-1), ekolojik denge katsayısı
(Ek-2) ve il katsayısının (Ek-3) çarpımlarının sonucu,

c) Orköy bedeli; toplam proje bedelinin yüzde üçü (%3) alınarak,
ç) Erozyon bedeli; toplam proje bedelinin yüzde ikisi (%2) alınarak,
d) Depolama bedeli; cari yıl bir metrekare ağaçlandırma bedelinin, büyükşehir beledi-

yesi bulunan illerde dört katı, diğer illerde ise üç katının toplam depolama hacmi ile çarpımı
sonucu,

bulunur.
(2) Bedel hesaplarında Devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınır.
(3) Bu bedellerden arazi izin bedeli her yıl, diğer bedeller izin başlangıcında bir defaya

mahsus defaten alınır.
(4) Yılı birim fiyatları yayımlanıncaya kadar bir önceki yıl birim fiyatlarına göre he-

saplanan proje maliyet bedelleri BAK oranında arttırılmak suretiyle güncellenebilir.
(5) Ön izin bedeli; izin alanının metrekaresi ile cari yıl ağaçlandırma birim metrekare

bedelinin 30 hektara kadar olan ön izinlerde 1/10’u, 30 hektar dâhil daha büyük olan ön izin-
lerde ise 1/5’i ile çarpımı sonucu bulunacak bedel olup bir defaya mahsus alınır. Süre uzatım-
larında ayrıca bedel alınmaz.

(6) Arazi izin bedeli izin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her
yıl defaten tahsil edilir. Müteakip yıllara ait arazi izin bedeli BAK oranında artırılmak suretiyle
tespit edilerek bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir.

(7) Sonraki yıl bedellerinin peşin ödenmesinin talep edilmesi halinde, ödenmesi talep
edilen yıllara ait bedeller ödemenin yapıldığı yıl bedeli üzerinden defaten tahsil edilebilir.

(8) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınacak; tüm bedeller ve teminat Genel Müdür-
lüğün özel bütçe hesabına yatırılır.

(9) Ek-1’de yer alan izin türü katsayısı tablosunda izin türlerinin dışında farklı bir taleple
karşılaşılması durumunda bedel hesaplamasına esas olacak izin türü katsayısını belirlemeye
Genel Müdürlük yetkilidir.
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(10) Kamu kurum ve kuruluşlarınca ihale edilmek suretiyle yaptırılan tesislerde proje
maliyet bedeli olarak ihale sözleşme bedeli alınır. Metraj cetveli ve keşif özeti yerine ihale söz-
leşmesi müracaat evrakına eklenir.

(11) Verilecek izin, birden çok izin türünü kapsaması halinde arazi izin bedeli her bir
izin türü için ayrı ayrı hesaplanır ve toplamı arazi izin bedeli olarak alınır.

(12) Enerji üretim santrali izinlerinde toplam proje bedeli; lisansında belirtilen tesisin
toplam kurulu gücünün (MWm), orman sayılan alanın proje alanına oranlanması sonucu bu-
lunacak miktarla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan elektrik piyasa-
sında ilgili kaynak bazındaki toplam birim yatırım tutarının (TL/MWm) çarpımıyla hesapla-
nır.

(13) İzin verilen alanın bir kısmının iptali halinde; iznin devam eden kısmı için arazi
izin bedeli, kısmi iptalden önceki taahhüt senedinde belirtilen bedel üzerinden oranlanarak he-
sap edilir.

(14) Orman sayılan alanlarda tesis edilecek, enerji iletim ve dağıtım tesislerinin emniyet
alanları içinde kalan sahalar ile bu tesislerin yapımı, bakımı, onarımı ve ulaşımı için gerekli
olan alanların ilgili mevzuata göre alınması gereken izin ve işlemleri, müracaat tarihinden iti-
baren, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından altmış gün içinde sonuçlandırılır. Alınması gereken
arazi izin bedeli başkaca bir indirim yoksa %50 indirimli uygulanır.

(15) İzin süresinin bir yıldan az veya izin bitim tarihi belli olanlar için, arazi izin bedeli
bu sürelere göre oranlanarak hesap edilir.

Gecikme zammı
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde, za-

manında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla
bildirime gerek kalmaksızın 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Kıs-
men ödeme yapılması halinde yapılan ödeme öncelikle faize mahsup edilir.

Teminat
MADDE 10 – (1) Teminat; bir hektar için cari yıl ağaçlandırma bedelinin 1/10’undan

az olmamak kaydıyla cari yıl ağaçlandırma bedelinin onda biri ile izin alanının çarpımı sonucu
bulunur. Ancak iletişim panosu izinlerinde teminat bedeli bir hektar için cari yıl ağaçlandırma
bedelinin onda biridir. İzin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde
güncellenir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından ve
ön izinlerden teminat alınmaz.

(2) Alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir ko-
nulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.

(3) Teminat olarak alınan değerler, teminat olarak kabul edilen değerler ile değiştirile-
bilir.

Teminat ve bedellerin iadesi
MADDE 11 –  (1) İznin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kesin izinde alınan

bedeller iade edilmez. Teminat ise, taahhüt senedinde belirtilen yükümlülüklerin yerine geti-
rilmesi durumunda iade edilir. Aksi halde alınan teminat idarece irat kaydedilir. Teminat borca
mahsup edilmez.

(2) İzin sahibinin kesin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idare-
sine yazılı olarak bildirdiği durumlarda orman idaresince sahanın geri teslim alındığı tarihte
tahakkuk eden bedellerin tamamı tahsil edilir, müteakip yıllara ait bedel tahakkuk ettirilmez.

(3) Ancak;
a) İzin sahibinin kesin izin başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içinde vazgeçmesi ne-

deniyle iznin iptal edilmesi ve yatırılan bedellerin ve teminatın iptal tarihinden itibaren en geç
üç ay içinde iadesinin talep edilmesi halinde; izin verilen saha içinde hiçbir noktada çalışma
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yapılmamış olması ve izin öncesi doğal yapının bozulmamış olmasının heyetçe düzenlenecek
raporla tespiti ve bölge müdürlüğünün onayı ile arazi izin bedeli dışındaki bedeller ve teminat
faizsiz olarak iade edilir.

b) Verilen kesin iznin her ne şekilde olursa olsun izin sahibinin kusur ve/veya ihmalinin
bulunmadığı durumlar nedeniyle iptal edilmesi ve iptalini müteakip altı ay içinde izin sahibinin
talep etmesi halinde; izin verilen sahada çalışma yapılmadığının, izin öncesi doğal yapının bo-
zulmadığının heyetçe düzenlenecek raporla tespiti halinde, alınan tüm bedeller ve teminat
faizsiz olarak iade edilir.

(4) Kesin izin verilen sahanın bir kısmı üzerindeki iznin iptal edilmesi halinde alınan
bedeller iade edilmez. Ancak arazi izin bedeli ve teminat yeni duruma göre güncellenir.

(5) Ön izin bedeli iade edilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzin İşlemlerine İlişkin Hükümler
Müracaat şekli
MADDE 12 – (1) Müracaatta istenen belgelerle birlikte;
a) 5355 sayılı Kanuna göre kurulan birlikler ile kooperatifler yönetim kurulu kararını,
b) Köy muhtarlıkları, kaymakam veya vali tarafından onaylanmış köy ihtiyar heyeti

kararını,
c) Özel hukuk tüzel kişileri ise vekaleten müracaatlarda vekaletname, temsilen müra-

caatlarda yetki belgesini ve faal olduğuna ilişkin ilgili kurumlardan alınacak belgeyi ve sicil
tasdiknamesini,

ç) Gerçek kişiler ise vekâleten müracaatlarda vekâletname ve sicil tasdiknamesini, 
taleplerine eklerler.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları bağlı ol-

dukları bakanlıklarının veya genel müdürlüklerinin resmî yazısı ile müracaat eder veya yetki
devri kapsamında taşra birimlerinin müracaatı sağlanır.

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması
MADDE 13 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuru-

luşları bünyelerinde görevli orman mühendisi veya orman yüksek mühendislerince düzenle-
nenler hariç olmak üzere talep alanlarını gösterir saha analiz raporu, koordinat özet çizelgesi,
vaziyet planı, kademeli kapatma planı ve ağaç röleve planı ormancılık bürosu tarafından dü-
zenlenerek imzalanır.

(2) Kademeli kapatma planı, ağaç röleve planı, vaziyet planı ile koordinat özet çizel-
geleri heyet tarafından kontrol edilir ve uygunluğu onaylanır.

(3) Keşif özetleri ve keşif özetlerinin vaziyet planlarına uygunluğu kontrol edilerek böl-
ge müdürlüğü makine ikmal şube müdürlüğünce onaylanır.

(4) Sokak hayvanları bakımevi izinlerinde Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Ge-
nel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

(5) Bedelsiz izinlerde metraj ve keşif özeti istenmez.
(6) Taahhüt senetlerinin her sayfası noter tarafından onaylanır. Ancak; genel bütçe kap-

samındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senedinin her
sayfası kurum yetkilisi tarafından onaylanır, noter onayı aranmaz.

Ön izin ve ön izin süre uzatımı
MADDE 14 – (1) Uygun görülen taleplere yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Ön

izin sahibinin ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı
talebinde bulunması ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi
vermesi halinde, ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren on iki ay süreyle ön izin ve sorum-
lulukları devam eder. Ön izin süresi nükleer tesis izinlerinde toplam altmış ay, diğerlerinde ise
toplam otuz altı aydır. Ancak, nükleer tesis izinlerinde mevcut ön izin süresinin yetmemesi ve
talep edilmesi halinde Bakanlıkça uygun görülecek süre kadar ön izin uzatılabilir.
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(2) Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edil-
mez.

(3) Ön izin; izin süresi son günü mesai bitimine kadar süre uzatımı talebiyle bölge mü-
dürlüğüne müracaat edilmemesi, izin sahibinin vazgeçmesi veya istenen belgelerin süresi içinde
tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde resen iptal edilmiş sayılır.

(4) Süre uzatmaları dahil, ön izin süresi içinde herhangi bir sebeple kesin izne dönüş-
memiş ön izinler için herhangi bir hak iddia edilemez.

(5) Ön izin süresi içinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen değişiklik olması
halinde ön izin iptal edilir.

Kesin izin ve kesin izin süre uzatımı
MADDE 15 – (1) İzinlerin süre uzatımında arazi izin bedeli bu Yönetmelik hükümle-

rine göre güncellenir ve kesin izin süresi kırk dokuz yılı geçemez. Ancak uzatmalar dahil toplam
kırk dokuz yıllık süre sonunda 16 ncı maddeye göre süre uzatımı yapılabilir.

(2) İzin süresinin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, saha tesliminden itibaren üç yıl
içinde yatırıma başlanılmaması, bu Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerine aykırı davra-
nılması halinde kesin izin iptal edilerek ilgiliye tebliğ edilir. Ancak, yatırıma başlanma süresi
Bakanlığın uygun gördüğü zaruri hallerde Bakanlık onayı ile iki yıl daha uzatılabilir.

(3) Tebligat tarihinden itibaren altı ay içerisinde ilk yıl bedellerinin yatırılmaması, te-
minatın veya onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde her hangi bir bildirime gerek kal-
maksızın verilen kesin izin iptal edilmiş sayılır. Devam eden yıl bedellerinin son ödeme tari-
hinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmemesi halinde kesin izin iptal edilir. Ancak 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faizi ile birlikte
ödeyeceğini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi verilmesi kaydıyla bir yıl daha ek süre veri-
lebilir.

(4) İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; sahalar orman idaresince teslim alı-
nır.

Rayiç değer üzerinden süre uzatımı
MADDE 16 – (1) Kırk dokuz yıllık kesin izin süresi sonunda, yükümlülüklerinin ta-

mamını yerine getirmiş, taahhüt senetlerine uygunluk sağlamış izinlerin süresi; izin maksat ve
şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren izin sahibinin talep etmesi, orman idaresinin uygun
görmesi halinde yer, bina ve tesislerin rayiç değerine göre yıllık hesaplanacak rayiç bedel üze-
rinden doksan dokuz yıla kadar uzatılabilir. Ancak kırk dokuz yıllık kesin izin süresi sonunda,
yükümlülüklerinin tamamını yerine getirmiş, taahhüt senetlerine uygunluk sağlamış enerji üre-
tim/iletim/dağıtım tesislerine ait izin ve işlemleri, talep edilmesi hâlinde son ödenen arazi izin
bedeli 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak sureti ile
doksan dokuz yıla kadar uzatılır. Orman idaresi gerek görmesi halinde uzatma sürelerini on
yıllık dilimler halinde kullandırabilir. Tesislerin orman idaresine devir işlemleri bu süre sonunda
yapılır.

(2) Rayiç bedel; izinli alanın arazi rayiç değeri ile bu alanda bulunan bina ve tesislerin
rayiç değerlerinin toplamının yüzde ikisidir. Ancak rayiç bedel, izinli alan için hesaplanacak
cari yıl arazi izin bedelinin iki katından az olamaz. Müteakip yıllara ait rayiç bedel BAK ora-
nında artırılmak suretiyle tespit edilerek bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde
defaten alınır.

(3) Rayiç değer üzerinden süre uzatımlarında teminat güncellenir.
(4) Rayiç değer üzerinden uzatılan izin sahası içinde ek izin talep edilmesi halinde ilave

yapılacak tesislerin bedel hesabı bu maddeye göre yapılır. İzin süresi, rayiç değer üzerinden
yapılan izin süresi uzatımını geçemez. Rayiç değer üzerinden süre uzatımı yapılan iznin her-
hangi bir şekilde iptal edilmesi halinde verilen ek izinde iptal edilir.
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(5) Kırk dokuz yıllık kesin izin süresi sonunda, yükümlülüklerinin tamamını yerine ge-
tirmiş, taahhüt senetlerine uygunluk sağlamış, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, bele-
diyeler, köy tüzel kişilikleri, 5355 sayılı Kanuna göre kurulan birliklerin kâr gayesi bulunmak-
sızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yaptıkları tesis izinleri ve bü-
yükşehir belediyelerinde su hizmetlerini yürütmekle görevli olan birimler adına olan su tesisi
izinleri; rayiç bedel yüzde doksan beş indirimli olarak alınmak suretiyle doksan dokuz yıla ka-
dar uzatılabilir. Ancak bu bedel izinli alan için hesaplanacak cari yıl arazi izin bedelinden az
olamaz.

(6) Bu Yönetmeliğe göre bedelsiz olan izinlerde rayiç değer üzerinden süre uzatımla-
rında da bedel alınmaz.

İzin devri
MADDE 17 – (1) Ön izin devredilemez.
(2) Kesin izin; taahhüt senedi hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak kaydıyla talep

edilmesi halinde Bakanlıkça devir edilebilir. Devir alanın, devir eden adına olan ruhsat, lisans,
tahsis belgesinin devrini alması, taahhüt senedi ve teminat vermesi zorunludur. Aksi halde devir
edenin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.

(3) Sağlık, eğitim, spor ile adli hizmet binası ve ceza infaz kurumu tesisi için verilen
izinler devredilemez.

(4) İzinlerin devir edilmesi halinde arazi izin bedeli bu Yönetmelik hükümlerine göre
güncellenir, bir defaya mahsus alınan bedeller alınmaz.

Mülkiyet uyuşmazlığı
MADDE 18 – (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye

intikal etmiş yerlerde hükmün kesinleşmesine kadar izin verilmez.
(2) Ancak, ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma mak-

sadıyla kamu yararı kararı alınması halinde; yargılama sonucunda, ihtilaflı yerin orman sınırları
dışında kalması durumunda talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine
ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilir.

(3) Yargılama sonucunda ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen
izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

İzni iptal edilen sahaların yeniden izne konu edilmesi ve tesislerin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Herhangi bir sebeple izni iptal edilen ancak üzerinde bina ve tesis

bulunmayan sahalar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir. Üzerinde
bina ve tesis bulunanlar ise eksiksiz ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer,
sabit kıymetlere alınarak orman idaresince değerlendirilir. Orman idaresinin teslim almak is-
temediği bina ve tesisler ise izin sahibince yerinden kaldırılarak orman sınırları dışına çıkartı-
lır.

Hizmet giderleri
MADDE 20 – (1) Hizmet gideri olarak; arazi incelemelerine katılacak personelin

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek harcırahları ile
zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri, talep sahibince Genel Mü-
dürlük özel bütçesinin hizmet ve işletme gelirleri hesabına yatırılır. Bu tutarlar özel bütçeye
gelir kaydedilir. Hizmet giderleri yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet
giderleri alınmaz.

İzin sahalarının kontrolü, sorumluluk ve ilave tesis yapılması
MADDE 21 – (1) İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa dosya ve arazi üzerinde

heyetçe kontrol edilerek tutanak tanzim edilir. Ancak su isale hattı, baraj, gölet, doğalgaz boru
hattı, petrol boru hattı, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonu, enerji nakil hattı,
yol, telefon iletim hattı izinlerinde saha kontrolleri yatırım tamamlanıncaya kadar her yıl, ya-
tırımın tamamlanmasını takiben sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda yapılır.
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(2) Takvim yılı içinde kontrol edilen izinlerin yüzde ikisi bölge müdürlüğünce ayrıca
incelemeye tabi tutulur.

(3) Ayrıca izin sahaları koruma ekiplerince ilgili mevzuat hükümlerine göre periyodik
olarak kontrol edilir.

(4) İzin sahasında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir. Ancak, bu Yönet-
melik gereği izin verilen alanlarda izin sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasındaki söz-
leşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile birlikte sorumludur.

(5) İznin dayanağı olan bilgi ve belgelerden doğacak her türlü sorumluluk izin sahibine
aittir.

(6) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İzinli saha içinde ya-
pılacak ilave tesisler için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması mecburidir. İzinsiz
yapılan tesislere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

(7) Verilen izinler maksadı dışında kullanılamaz. Verilen izinlerde orman yangınlarına
karşı her türlü tedbir izin sahibince alınır.

Aynı alana isabet eden izinler
MADDE 22 – (1) Talep sahasının bir bölümünün veya tamamının 6831 sayılı Kanunun

16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 18 inci maddesine göre verilen bir başka
izin alanına isabet etmesi halinde daha önce verilen izin sahibinin muvafakatı aranır, muvafakat
verilmemesi halinde İdarece resen izin verilebilir. Talep sahibince mevcut izinle ilgili gerekli
tedbirler alınarak çalışılır. Talep sahibinden her türlü zarar ziyandan sorumlu olacağına dair ek
taahhüt senedi alınır.

Kamu yararı ve zaruret halinin tespiti
MADDE 23 – (1) İzin raporunu hazırlayan heyetçe, talebin ormanlık alanda yapılma-

sında kamu yararı ve zaruret olup olmadığı hususu;  faaliyetin orman sınırları dışında gerçek-
leştirilmesi imkânının bulunup bulunmadığı irdelenerek tespit edilir.

(2) Ormanlık alanlarda izin verilmesinde kamu yararı ve zaruret bulunması halinde he-
yet tarafından öncelikle bozuk orman alanlarından uygun yerler araştırılır, bozuk alan bulun-
madığının tespit edilmesi halinde diğer alanlarda da izin verilebilir.

(3) Ancak bu Yönetmelikte izin verileceği belirtilen faaliyetlerden Bakanlıkça belirle-
neceklerin kamu yararı ve zaruret kararı, Bakanlıkça alınır.

İrtifak hakkı tesisi
MADDE 24 – (1) Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesinin talep edilmesi halinde,

Bakanlığın görüşü ile birlikte, bu talep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gön-
derilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülmesi halinde, adına ke-
sin izin verilen yatırımcı lehine 6831 sayılı Kanunun 115 inci maddesine ve 22/11/2001 tarihli
ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kat irtifakı kurulmaması kaydıyla irtifak
hakkı tesis edilir.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı irtifak hakkının tapuya tescili sıra-
sında kesin izin sözleşmesinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

(3) Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesi halinde resmî senet hükümleri uygulanır.
(4) Bağımsız ve sürekli üst hakkı tesisine izin verilebilir. Bu hak Bakanlıktan izin alın-

madan devredilebilir. Bu durumda, irtifak hakkını herhangi bir şekilde devralan kişiler, bir ay
içinde orman idaresinin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirleyeceği
yeni bedel ve şartlarla ilgili tapu müdürlüğünde yeniden resmî senet düzenlemek ve yenilenmiş
resmî senedi ve/veya taahhüt senedini idareye vermek zorundadırlar. Aksi takdirde verilen izin
ve üst hakkı iptal edilir.

(5) İznin iptal edilmesi halinde varsa tapudan irtifak hakkı terkin edilir.
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Kısıtlamalar
MADDE 25 – (1) Ormanlık alanda lojman, idari bina ve sosyal tesislere izin verilmez.
(2) Ormanlık alanda yapılması zorunlu olan yollar çevreye zarar vermeyecek şekilde

ekskavatörle yapılır, yol yapımından çıkan malzeme ormana zarar vermeyecek şekilde izinli
alanlara taşınır.

(3) Sokak hayvanları bakımevi maksadıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyelerine izin verilebilir.

(4) Mezarlık tesis izinleri sadece büyükşehir belediyelerine, belediyelere, il özel idare-
lerine ve köy tüzel kişiliklerine verilebilir.

(5) Bu Yönetmeliğe göre verilen izne konu tesislerin inşaatı esnasında ormanlık alandan
çıkan orman toprağını da içeren kazı fazlası malzemelerin depolanacağı izin alanlarına, izin
alanı dışından getirilecek herhangi bir malzeme dökülemez. Ancak orman alanı dışındaki de-
miryolu, otoyol, Devlet ve il yolları ile su isale hatlarının yapımında zorunlu olarak ortaya
çıkan kazı fazlası malzemenin depolanması amacıyla da Genel Müdürlüğün belirleyeceği alan-
larda izin verilebilir. Bu sahalar izin sahibince ağaçlandırılacak hale getirilerek geri teslim
edilir. İzin verilen genel bütçe kapsamındaki kamu idaresi veya kamu kurum ve kuruluşunca
ihale edilmek suretiyle inşa ettirilecek tesislerde kazı fazlası ve şantiye yeri için sözleşme hü-
kümlerine göre izin sahibine veya yüklenici adına izin verilebilir.

(6) Ceza infaz kurumu, savunma ve güvenlik amaçlı verilecek bina ve tesislere ait izin
taleplerinde vaziyet planında yapılacak bina ve tesislerin adları belirtilmeden dış sınırlarının
gösterilmesi yeterlidir.

(7) Sağlık, eğitim, yükseköğretim kurumları, spor, adli hizmet ve ceza infaz kurumu
gibi tesisler için; vaziyet planında gösterilen bina ve tesis taban alanları toplamının en fazla
yüzde yirmisi kadar fazlası alana izin verilebilir.

(8) Tünel şeklinde yer altında yapılacak depolama tesislerine, tünel girişinde ve tünel
izdüşümünün üzerindeki orman örtüsünün zarar görmemesi kaydıyla izin verilebilir. Depola-
manın nevine göre ilgili birimlerden gerekli izinlerin alınması izin sahibinin sorumluluğundadır.
İzin verilen bu tesiste patlayıcı madde depolanması halinde çevre güvenlik alanları için yer üs-
tünde de emniyet sahasına izin verilebilir. Ormanlık alanda olmayan yer üstündeki patlayıcı
madde depolarına çevre güvenlik alanı için izin verilebilir. Ormanlık alanda yer üstünde pat-
layıcı madde deposuna izin verilemez.

(9) Bu Yönetmeliğe göre izin verilen saha sınırları içinde ve izin veriliş maksadına uy-
gun uygulama imar planı yaptırılabilir. Ancak izin verilen ormanlık alan bağlı olduğu orman
parselinden ifrazen ayrılamaz.

(10) Lisanssız elektrik üretim tesisleri ile lisanslı güneş enerjisinden elektrik üretim
tesislerine orman sayılan alanlarda izin verilmez.

Değerlendirme komisyonu ve görevleri
MADDE 26 – (1) Değerlendirme Komisyonu, Bakan Yardımcısı başkanlığında, Orman

Genel Müdürü, Orman Genel Müdür Yardımcısı ile Genel Müdürlük İzin ve İrtifak Dairesi
Başkanından oluşur.

(2) Değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a) 8/11/2003 tarihinden önce Bakanlıkça turizm kesin izni verilmiş tesislerin işlemleri

ve irtifak hakkı kurulması taleplerini değerlendirmek.
b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre Kültür ve Turizm

Bakanlığının tahsis taleplerini değerlendirmek.
c) Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma maksatlı tesis izin talepleri ile izin

verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Kredi ve Yurtlar Genel Mü-
dürlüğüne yurt yapılması maksadıyla yapılan izin taleplerini değerlendirmek.

ç) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesis taleplerini değerlendirmek.
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d) Genel Müdürlükçe değerlendirme komisyonunca değerlendirilmesi talep edilen mü-
racaatları değerlendirmek.

e) Bu Yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerde mevzuatta açık hüküm bulunmayan hususları
değerlendirmek.

(3) Değerlendirme komisyonu kararları oy çokluğuyla alınır.
(4) Değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini, Genel Müdürlük İzin ve İr-

tifak Dairesi Başkanlığı yürütür.
BEŞİNCİ BÖLÜM

6831 Sayılı Kanunun Ek 11 inci Maddesine İlişkin İşlemler
İzne konu tesislerin kiraya verilmesi
MADDE 27 – (1) Turizm izinleri dışında, sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksa-

dıyla verilen izinlere konu asli tesislerin dışındaki kafeterya, kantin, otopark gibi yan ünitelerin,
diğer izinlere konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün kiralanmasının izin sahibi tara-
fından talep edilmesi halinde heyetçe konu incelenir. İnceleme raporu düzenlenir. Uygun gö-
rülenlere Bakanlıkça izin verilir.

(2) Sağlık, eğitim, spor, adli hizmet ve ceza infaz kurumu tesisi yapımı maksadıyla ve-
rilen izinlere konu asli tesislerin kiralanmasına, işletme hakkının devredilmesine, yap-işlet-
devret modeli ile yaptırılmasına izin verilmez. Ancak 8/11/2003 tarihinden önce genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri adına araştırma, eğitim ve dinlenme tesisi yapılması maksadıyla
verilen izinlerin üçüncü kişilere işlettirilmesine Bakanlıkça izin verilebilir.

(3) İzne konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün üçüncü kişilere kiralanmasına
izin verilmesi halinde, izin sahibi;

a) Kiracı ile arasındaki sözleşmenin noter onaylı bir suretini,
b) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, kira sözleşmesinde belirtilen tarihten

itibaren kira bedelinin yüzde ellisinin en geç bir ay içinde olmak üzere her yıl Genel Müdürlük
özel bütçe hesabına yatırılacağına, kira sözleşmesinin sona ermesi halinde en geç bir ay içinde
orman idaresine bildirileceğine, aksi halde doğacak her türlü hukuki ve mali yükümlülüklerden
sorumlu olacağına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu hususları içeren ek taahhüt senedini
orman idaresine verir.

c) Ancak sağlık, eğitim, yükseköğretim kurumu ve spor tesisi yapımı maksadıyla verilen
izinlere konu asli tesislerin dışındaki kafeterya, kantin, otopark gibi yan ünitelerin kiralanması
halinde; harp, yangın, deprem, afet, salgın hastalık gibi mücbir sebeplerden kaynaklı kiralanan
tesislerin işletilemediğinin belgelendirilmesi durumunda bu süreler için kira bedeli alınmaz.

(4) Kira bedelinin aylık ödenmesi halinde aylık kira bedeli on iki ile çarpılır bulunan
bedelin yüzde ellisi kira sözleşmesinde belirtilen ilk kira ödeme tarihinden itibaren en geç bir
ay içinde ödenir.

(5) Aksi halde verilen kiralama izni resen iptal edilir.
Bedelsiz izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri
MADDE 28 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin, özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının
devri hâlinde işletme hakkı devir bedeli üzerinden orman sayılan alanların devredilen toplam
kullanım alanları içindeki yüzde oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın binde beşi bir de-
faya mahsus olmak üzere işletici tarafından devir alma tarihinden itibaren üç ay içinde defaten
Genel Müdürlük özel bütçe hesabına yatırılır.

(2) Bu izinlerden ayrıca bir bedel alınmaz.
(3) İzinler, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve ku-

ruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde
aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler işletme süresi içinde işleticiler
tarafından yerine getirilir.
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(4) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların
işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine
işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması ha-
linde işletmeciden ek taahhüt senedi alınır.

(5) Ancak izinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin
için ayrı ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.

Bedelli izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri
MADDE 29 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerin özelleştirme

uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri halinde, taahhüt senedinde yer alan bedeller
dışında işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları adına verilmiş izinlerin, grup olarak işletme hakkının
devri halinde, bu grup içinde yer alan varsa bedelsiz izinler bedelliye dönüştürülür ve buna uy-
gun yeni taahhüt senedi alınır. Bu izinlerden de taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında iş-
letme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz.

(3) İzinler, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde
aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleti-
ciler tarafından yerine getirilir. Taahhüt senedinden doğan bedeller işletmeci tarafından yatırı-
lır.

(4) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların
işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine
işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması ha-
linde işletmeciden, ek taahhüt senedi alınır.

(5) Ancak izinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin
için ayrı ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.

Bedelsiz izinlerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması
MADDE 30 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına verilen izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması hâlinde
işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz.

(2) İzinler, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde
aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleti-
ciler tarafından yerine getirilir.

(3) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların
işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine
işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması ha-
linde, işletmeciden ek taahhüt senedi alınır.

(4) İzinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin için ayrı
ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.

Bedelli izinlerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması
MADDE 31 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlere konu tesislerin

yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılması ve işlettirilmesi halinde taahhüt senedinde
yer alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz.

(2) İzinler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetle-
rinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yü-
kümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir. Taahhüt senedinden
doğan bedeller işletmeci tarafından yatırılır.

(3) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların
işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine
işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması ha-
linde işletmeciden, ek taahhüt senedi alınır.
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(4) Ancak izinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin
için ayrı ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.

Kiralama, işletme hakkı devri, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılan mevcut izinler
MADDE 32 – (1) 6831 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin yürürlük tarihi olan

13/7/2010 tarihinden önce genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin işletme hakkının devredilmiş veya izinlere konu tesis-
lerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmış olması hâlinde herhangi bir bedel alınmaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerde ise taahhüt senedinde yer
alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz. Taahhüt senedinden doğan bedeller işletmeci
tarafından ödenir.

(3) İzinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. An-
cak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından
kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine
ilişkin ek taahhüt senedi alınır.

Kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde sağlık ve eğitim tesislerine verilen izinler
ve üst hakkı kurulması

MADDE 33 – (1) Sağlık Bakanlığınca sağlık tesislerinin, Milli Eğitim Bakanlığınca
eğitim tesislerinin kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde yaptırılması veya mevcut izinli
tesislerin yenilenmesinin talep edilmesi halinde bu Yönetmeliğe göre izin verilebilir. Ancak
yeni izin taleplerinde heyet tarafından öncelikle bozuk orman alanlarından uygun yerler araş-
tırılır, bozuk alan bulunmadığının tespit edilmesi halinde diğer alanlarda da izin verilebilir.

(2) Verilen izinler için ilgili bakanlıklarca yüklenici adına üst hakkı tesisi talep edilmesi
halinde; yüklenici tarafından izinli alana ait cari yıl ağaçlandırma bedelinin yatırılması ve Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca iznin bulunduğu bölge müdürlüğü sınırları içinde
izin alanının en az iki katı kadar alanın ağaçlandırılmak üzere Genel Müdürlüğe tahsis edilmesi
halinde ilgili bakanlıklarca bildirilen yüklenici adına izin süresi ile sınırlı olmak kaydı ile üst
hakkı kurulur. Ancak verilen izin, ilgili bakanlıklar adına devam eder ve taahhüt senedi hü-
kümlerinden orman idaresine karşı sorumlu olduğuna dair yükleniciden ek taahhüt senedi alınır.

(3) Bu izinlerde yüklenici adına üst hakkı tesis edilmesi aşamasında alınan ağaçlandırma
bedeli dışında kira dâhil başkaca bir bedel alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Or-

man Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Mevcut izinlerin devamı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izin-

lerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin sahibinin talebi halinde;
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun taahhüt senedi alınır, geçmişte bedelli ve-
rilen izinler bu Yönetmeliğe göre değerlendirildiğinde bedelsiz olması halinde bedelsiz taahhüt
senedi alınır.

(2) Bedelli izinlerde, izin sahibinin talebi üzerine yeni taahhüt senedi düzenlenmesi ha-
linde; taahhüt senedinin düzenlendiği yıla ait arazi izin bedeli, en son tutanak bedeli esas alı-
narak o yıla ait BAK yayımlanmış ise BAK oranında, yayımlanmamış ise Yİ-ÜFE değişim
oranlarında güncellenerek belirlenir, 8 inci maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.
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(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerde arazi izin bedelle-
rinin arttırılması için uygulanan “Deflatör” veya “Yİ-ÜFE” artış oranı yerine, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesi ile bu Yönetmelikte belirtilen “BAK” artış oranı uygulanır, bildirime gerek
kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir.

(4) Taahhüt senetlerinde müteakip yıllara ait bedellere ilişkin olarak “Deflatör” veya
“Yİ-ÜFE” artış oranı dışında bedel artış hükmü bulunan izinlerde en son tanzim edilen tuta-
nakla belirlenen bedel veya artışla ulaşılan bedel o yıla ait BAK yayımlanmış ise BAK oranın-
da, yayımlanmamış ise Yİ-ÜFE değişim oranında artırılarak cari yıl arazi izin bedeli hesaplanır,
tutanak tanzim edilir. Devam eden yıl bedelleri bu Yönetmelik hükümlerine göre her yıl BAK
oranında artırılarak bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir.

(5) 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre 8/11/2003 tarihinden önce kesin izne
konu edilmiş ancak ilgili maddenin değişmesi sonucu artık izin verilemeyen, turizm ve diğer
izinlerin izin hakları devam eder. İzinli saha içinde kalmak kaydıyla mevcut tesislere ilave, ta-
dilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izni Bakanlık onayı ile verilebilir. Değişen madde hükmü
gereğince izin verilemeyecek talepler için geçmişte verilmiş ön izinler ise kesin izne dönüştü-
rülemez. Bu ön izinler resen iptal edilmiş sayılır.

(6) 21/1/2017 tarihinden önce, 5346 sayılı Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ile ilgili Bakanlık tarafından düzenlenen bir maden
işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin IV. Grup (b) bendinde
yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesislerinde termik santralin işle-
tilmesi esnasında ortaya çıkan katı atıkların bertarafı ve düzenli depolanması için gereken alan-
lar için verilen izinlerin izin sahipleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve varlık satışı
suretiyle özelleştirilen termik santrallerin işletilmesi esnasında ortaya çıkan katı atıkların ber-
tarafı ve düzenli depolanması maksadıyla özelleştirme esnasında verilen izinlerin izin sahipleri
tarafından; bu izin işlemleri hakkında Bakanlık veya Genel Müdürlük aleyhine varsa açılmış
davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi ve
izinden kaynaklanan her türlü mali ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla, bu
izinlere ilişkin taahhüt senetlerinin bedele ilişkin hükümleri, 7 nci maddenin dokuzuncu fıkra-
sına uyarlanır ve yeniden düzenlenecek taahhüt senetleri, izin sahipleri tarafından orman ida-
resine teslim edilir. Uyarlamanın yapıldığı tarihten önceki dönemlere ait izin bedellerinde her-
hangi bir indirim yapılmaz, tahsil edilenler iade edilmez.

Kesin izin verilen mevcut turizm izinlerine ilişkin iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 8/11/2003 tarihinden önce verilen turizm izinleriyle ilgili

olarak mahkemelerde dava açılması veya müteşebbisin iradesi dışında yatırımın gerçekleşti-
rilmesini imkansız kılacak ve Bakanlık tarafından da uygun görülecek bir idari işlemle karşı-
laşılması durumunda müteşebbisin;

a) İzin ve varsa irtifak hakkı süresinin dondurulmasını talep etmesi,
b) İznin başlangıç tarihi ile iznin dondurulduğu tarih arasında varsa ödenmeyen arazi

izin bedeli veya irtifak hakkı tesis edilmiş ise irtifak hakkı bedelini, 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen oranda hesaplanacak gecikme zammı oranında hesaplanacak faizi ile
birlikte ödemesi,

c) İznin yeniden başlayacağı tarih itibarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edi-
len; yataklı tesisler için yatak başı, yataksız tesisler için metrekare birim fiyatları ile çarpımı
sonucu bulunacak toplam proje bedelinin binde beşi oranında belirlenecek yeni bedelin, o yıla
ait arazi izin veya irtifak hakkı bedeli sayılmak üzere, ödeneceğine ilişkin taahhüt senedi ver-
mesi,

halinde izin veya irtifak hakkı süresi talep tarihi esas alınarak dondurulabilir.
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(2) Dondurulan süre için müteşebbisten arazi izin bedeli veya irtifak hakkı bedeli alın-
maz. Dondurulan süre izin süresinden sayılmaz. İzin veya irtifak hakkı süresinin dondurulma-
sına neden olan sebeplerin ortadan kalkması durumunda izin veya irtifak hakkı süresi kaldığı
yerden işlemeye devam eder. Ancak, izin veya irtifak hakkı süresinin dondurulduğu sebepler
ortadan kalktığı halde, müteşebbis tarafından orman idaresinin bu durumdan haberdar edilme-
mesi halinde, geçen süre normal izin veya irtifak hakkı süresinden sayılır ve geçen süre için
arazi izin veya irtifak hakkı bedeli 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme
zammı oranında hesaplanacak faizi ile birlikte alınır. İznin yeniden başlayacağı tarihte Kültür
ve Turizm Bakanlığınca tespit edilen; yataklı tesisler için yatak başı, yataksız tesisler için met-
rekare birim fiyatları ile çarpımı sonucu bulunacak toplam proje bedelinin binde beşi oranında
belirlenecek yeni bedel alınır.

(3) Turizm yatırım/işletme belgesinin iptali halinde, taahhüt senetlerinde aksi hüküm
bulunmuş olsa dahi en geç bir yıl içinde alınacak yeni belge orman idaresine verilir. Bu süre
uygun görülmesi halinde Bakanlık onayı ile uzatılabilir. Aksi halde izin iptal edilir.

(4) Tesislerin; inşaatına kesin izin tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde başlanması
ve kesin izin tarihini izleyen beşinci yıl sonunda işletmeye açılması mecburidir.  Turizm yatırım
belgesinde konu ile ilgili olarak meydana gelecek değişiklikler değerlendirmeye alınacaktır.
Ancak, bu süreler; harp, yangın, deprem, toprak kayması gibi mücbir sebepler veya Bakanlığın
uygun gördüğü zaruri hallerde Bakanlık onayı ile uzatılabilir.

(5) İzinli saha içinde kalmak kaydıyla verilecek; bedellendirmeye esas ilave, tadilat,
kapasite, tür ve sınıf değişikliği izinlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm yatırımı tür-
leri için her yıl belirlenen birim maliyetlere göre hesaplanacak ilave proje bedelinin; binde beşi
oranında arazi izin bedeli, yüzde üçü (%3) oranında orköy bedeli, yüzde ikisi (%2) oranında
erozyon bedeli ile ek taahhüt senedi ve ek teminat alınır. Kapasite, tür ve sınıfın düşmesi halinde
bedellerde herhangi bir indirime gidilmez.

(6) Herhangi bir şekilde irtifak hakkı kurulmamış kesin izinler; tesis işletmeye açılın-
caya kadar; izin verilen müteşebbisin, şirket sermayesinin yüzde elli biri (% 51) kendisinde
kalması ve izni devir alan tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenecek arazi izin
bedeli, teminat ve yeni taahhüt senedi vermesi, tesisler işletmeye açıldıktan sonra ise devir alan
müteşebbislerce bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenecek arazi izin bedeli, teminat ve
yeni taahhüt senedi verilmesi kaydıyla, Bakanlıkça devredilebilir.

(7) Herhangi bir şekilde irtifak hakkı kurulmuş kesin izinler ise tesisin işletmeye açılıp
açılmadığına bakılmaksızın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görü-
şünün alınması, bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenecek arazi izin bedeli, teminat ve
yeni taahhüt senedi alınması kaydıyla, Bakanlıkça devredilebilir.

(8) Şirket hisse devri veya unvan değişikliği talep edilmesi halinde; tesis işletmeye açıl-
mış olsun veya olmasın, taahhüt senedi veya resmî senetlerdeki izin ve irtifak hakkı sürelerine
bağlı kalmak ve daha önce alınan taahhüt senedi hükümlerinin kabul edildiğine, tüm borç ve
taahhütlerinden sorumlu olduğuna dair ek taahhüt alınması kaydıyla Bakanlıkça izin verilebi-
lir.

(9) Her türlü devir halinde; devredenin devir tarihine kadar, devralanın ise devir tari-
hinden başlamak üzere izin süresi sonuna kadar bu Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerin-
den doğan hukuki ve mali sorumlulukları devam eder.

(10) Tesisler, müteşebbis tarafından, Bakanlıktan izin alınması kaydıyla üçüncü kişilere
işlettirilebilir. Alt ünitelerin üçüncü kişilere işlettirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir, ancak
Bakanlık onayı aranmaz. Kira yoluyla üçüncü şahıslara işlettirilmesi halinde, müteşebbisin ke-
sin izin taahhüt senedi ve irtifak hakkı taahhüt senedindeki sorumlulukları aynen devam eder.
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(11) Ayrıca yapılan yatırımın işletmeye geçtiği tarihten başlamak üzere, yüzde iki (%2)
gayrisafi yıllık gelir payı aşağıda izah edildiği şekilde tahsil edilir:

a) Yüzde iki (%2) hasılat payı; izin verilen arazi üzerinde kurulan işletmelere ait; yılın
ilk günü ile son günü arasındaki tahsil edilmiş olsun veya olmasın tahakkuk eden her türlü satış
hasılatı, hizmet satış bedelleri, izne esas konu dahilindeki her türlü kira gelirleri, faiz gelirleri
ile izin verilen alan içerisinde herhangi bir isim altında elde edilen gelirlerin Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri ile belirlenen tek
düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosuna esas net satışlar ve gelir tablosu içeriğinde bulu-
nan diğer olağan gelir ve karlar ile diğer olağandışı gelir ve karların toplamının yüzde ikisi
(%2)’dir. Takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar izin sahibinden tahsil edilir. Bu tesise ait
cari yıl öncesi vergi dairesine sunulan gelir tablosu ile yüzde iki (%2) hasılat payına ait hesap-
lama cetvelinin 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınan yeminli mali müşavire tasdik ettirilmesi zorun-
ludur. Birden çok taahhüt senedi bulunan izinlerde ilk taahhüt senedindeki ödeme tarihi esas
alınır. Taahhüt senedinde gelir payının yılın ilk beş ayında ödenmesine dair hüküm bulunanlar
taahhüt senetlerine bakılmaksızın mayıs ayında ödeme yapabilir.

b) İzinli saha üzerinde kurulan tesislerin işletmeciliğinin üçüncü kişi veya kuruluşlara
kiraya verilmesi halinde, kiracıların yapacakları kiraya verme işlemleri de dahil olmak üzere,
kiraya verenlerden kira bedeli üzerinden, son kiracı olan işleticiden ise yüzde iki (%2) hasılat
payı tahsil edilir. Kiracı veya kiracılar işletme hasılatı üzerinden yüzde iki (%2) hasılat payını
özel bütçe hesabına yatırmayı taahhüt eder. Taahhüt, kira kontratının tanzim edildiği tarihten
itibaren bir ay içinde yapılır. Kiracıların taahhütte bulunmamalarından dolayı bunlardan alına-
mayan yüzde iki (%2) hasılat payı kiraya verenlerden alınır. Kiracıların yıllık işletme hasılatını
beyan etmesi ile yüzde iki (%2) hasılat payını yatırmasında ve tespitinde yatırımcı için öngö-
rülen esaslar uygulanır. Kira üzerinden alınacak işletme hasılatları kira sözleşmelerinde yer
alan ödeme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tahsil edilir.

c) Tesisin kısmen orman sayılan, kısmen orman sayılmayan alanda kurulu olması du-
rumunda yüzde iki (%2) hasılat payı orman sayılan alanın genel alana oranlanması suretiyle
hesaplanır. İzinli tesisi de kapsayan birden fazla tesise ait bilançonun tek olarak düzenlenmesi
halinde, izinli tesise ait Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan muhasebe sistemi
uygulama genel tebliğleri ile belirlenen tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosu yetkili
yeminli mali müşavir tarafından ayrılarak düzenlenir ve onaylı olarak orman idaresine verilir.
Alt kiracılar tarafından ilgili vergi dairesine sunulan ve dairesince de onaylanan gelir veya ku-
rumlar vergisi beyannamesindeki gelir tablosu da esas alınabilir.

(12) Orköy bedeli, 2634 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre tahsil edilir.
(13) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri, BAK değişim oranında arttırılmak suretiyle

tespit edilerek, bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay için-
de her yıl defaten tahsil edilir.

(14) Teminat, toplam proje bedelinin yüzde üçü (%3) oranında izin başlangıcında bir
defa alınır. Süre uzatımlarında, izin devirlerinde ve on yılda bir güncellenir. Genel bütçe kap-
samındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından teminat alınmaz.

(15) Yatırımcı tarafından, kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesinin talep edilmesi
halinde Bakanlığın görüşü ile birlikte, bu talep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığına gönderilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca da uygun görülmesi ha-
linde, adına kesin izin verilen yatırımcı lehine 6831 sayılı Kanunun 115 inci ve geçici 8 inci
maddeleri ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre; irtifak hakkı tesis edilir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı irtifak hakkının tapuya tescili sırasında kesin
izin sözleşmesinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Kesin iznin irtifak hakkına dönüş-
türülmesi halinde resmî senet hükümleri uygulanır. Ancak irtifak hakları üzerinde kat irtifakı
kurulamaz.
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(16) Kesin izin; sürenin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik veya taah-
hüt senedi hükümlerine aykırı davranılması, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen turizm ya-
tırımı/işletmesi belgesinin alınamaması veya bu belgelerden iptal edilmiş olanların yenilenme-
miş olması halinde, Bakanlık onayı ile iptal edilerek, sona erer. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.
Varsa irtifak hakkı da tapudan terkin edilir. Devlet ormanları üzerindeki her türlü bina ve tesisler
eksiksiz ve bedelsiz olarak en geç üç ay içinde orman idaresinin tasarrufuna geçer. Söz konusu
bina ve tesisler Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

(17) Rayiç değer üzerinden süre uzatımlarında rayiç bedel; Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğınca tespit edilen; yataklı tesisler için yatak başı, yataksız tesisler için metrekare birim fiyatları
ile çarpımı sonucu bulunacak toplam proje bedelinin yüzde beşi (%5)’dir. Bu oran termal ve
kış turizmi maksatlı izinlerde yüzde iki buçuk (%2,5)’tur. Rayiç değer üzerinden uzatılan izin
sahası içinde ek izin talep edilmesi halinde ilave yapılacak tesislerin bedel hesabı bu fıkraya
göre yapılır. İzin süresi, rayiç değer üzerinden yapılan izin süresi uzatımını geçemez. Rayiç
değer üzerinden süre uzatımı yapılan iznin herhangi bir şekilde iptal edilmesi halinde verilen
ek izinde iptal edilir. Müteakip yıllara ait rayiç bedel BAK oranında artırılarak izin başlangıç
tarihinde defaten alınır.

(18) ATM cihazı gibi hasılatı tespit edilemeyen kiralamalarda izin sahibinden kiralama
bedelinin %50’si tahsil edilir. Bu kiralamalardan ayrıca bir bedel alınmaz.

(19) Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş turizm yatırımı veya işletmesi belgeli
tesiste meydana gelen tür ve sınıf değişikliklerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgenin
düzenlendiği tarih itibarıyla yılı birim maliyetler üzerinden arazi fark izin bedeli; kapasite ar-
tışlarında ise, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgenin düzenlendiği tarih itibarıyla artan kapasite
için yılı birim maliyetler üzerinden tespit edilen ek arazi izin bedeli tahsil edilir. Kapasite, tür
ve sınıfın artması halinde, artışlardan kaynaklanan orköy ve erozyon bedeli, değişikliğin Ba-
kanlıkça uygun görüldüğü tarih esas alınarak ayrıca tahsil edilir.

Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlardan

değerlendirme aşamasında olan taleplere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Büyükşehir belediyesi kurulan yerler ile mülga olan kamu kurum ve kuruluşları

adına önceden verilmiş izinler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Büyükşehir belediyelerinin kuruluşundan önce il özel ida-

releri, kapanan belediyelere ve köy tüzel kişilikleri adına verilmiş olan izinler aynı hak ve so-
rumluluklar ile büyükşehir belediyeleri adına devredilmiş sayılır ve büyükşehir belediyeleri
adına devam eder. Bu izinlerin taahhüt senetlerindeki yükümlülüklerden orman idaresine karşı
büyükşehir belediyeleri sorumludur. Talep halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna
uygun yeni taahhüt senedi alınır.

(2) Mülga kamu kurum ve kuruluşlar adına verilmiş izinler, değişen mevzuat gereği bu
görevi yürütmek ile görevli kamu kurum ve kuruluşu adına aynı hak ve sorumlukla devam
eder.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİNİN
UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Ka-

nununun 18 inci maddesine göre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere
ait iş ve işlemleri düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun

18 inci ve ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alan üzerinden bir defaya mahsus alınan bedeli,
b) Ağaç röleve planı: İzin verilen alan üzerinde bulunan boyu 5 metre ve daha uzun

ağaçlarla sık ağaçlık alanlarda yapılacak işlemler, çıkarılacak ve özelliği gereği kalması gereken
ağaçların koordinatları ile gösterildiği planı,

c) Alt yapı tesisi: Bu Yönetmelikte tanımlanan faaliyetler için zorunlu yol, su, elektrik,
haberleşme, doğalgaz, enerji nakil hattı, trafo ve benzeri tesisleri,

ç) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden orman idaresince alınacak kullanım bedelini,
d) Avan proje: Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden, kesit ve görünüşleri

içeren mimari proje ile taban alanı, katlar alanı, yapı inşaat alanı hesaplarına ilişkin tüm ölçü
ve kotları bulunan projeleri,

e) Başvuru bedeli: Genel Müdürlük tarafından orman bitkisi fidanlığı kuruluşu ile man-
tar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izni başvuruları için her yıl belirlenecek ve başvuru sı-
rasında bir kere alınacak olan bedeli,

f) Bedel Artış Katsayısı (BAK): Her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını,

g) Bekçi evi: Koruma ve sığınma maksadıyla, toprak veya demirli ya da demirsiz, beton
zemin üzerine, ahşap imalat ve prefabrik olarak yapılan ve çatı dâhil yüksekliği 4,5 metreyi
(hmax ≤ 4,5 m), çatı yüksekliği 1,8 metreyi, alanı ise 100 metrekareyi geçmeyen, zemin üze-
rindeki tek katlı geçici tesisleri,

ğ) Bozuk orman alanı: Amenajman planlarında ve aktüelinde, tepe kapalılığı %10 ve
daha aşağı olan boşluklu kapalı veya ağaçsız orman alanlarını,

h) Bölge müdürlüğü: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman bölge müdürlüklerini,
ı) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek ÇED
olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararını,

i) Depo ve hangar: İzne konu edilen yetiştirme alanlarında ürünlerin muhafaza edildiği,
malzemelerin, araç, makine ve ekipmanların saklandığı toprak veya beton zemin üzerine te-
melsiz ve geçici olarak yapılan, toplamda 4.000 m² yi geçmeyen prefabrik tesisleri,

j) E-başvuru: İzin taleplerine ilişkin olarak e-Devlet üzerinden yapılan başvuruyu,
k) E-başvuru yetkilisi: Talep sahiplerince izin işlemlerine ilişkin başvuru yapmak üzere

yetkilendirildiği yazılı olarak orman idaresine bildirilen ve ORBİS sisteminde gerekli yetki ta-
nımlaması yapılan kişiyi,

l) Elektronik ortam: e-Devlet portalı ve kurum resmî portalını,
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m) Erozyon bedeli: 11/1/2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (c) bendine göre alınacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirini,

n) Fidan: Gerek tabii olarak yetişmiş gerekse generatif veya vejetatif yolla üretilmiş
kök ve gövdesi bulunan 1 ila 10 yaş arası olan iğne yapraklı, 1 ila 6 yaş arası olan yapraklı bit-
kileri, bu bitkilerden daha üst yaşlara boylandırılanları yaşlı fidanı,

o) Fizibilite raporu: Odun dışı ürün işleme tesisi izinlerinde, tesisin faaliyete geçmeden
önce işlenecek ürün/ürünler, yatırımın maliyeti, sektörel analizi, ürün tedariki ve satışı gibi
makro ve mikro bilgileri içerir raporu,

ö) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareleri,

p) Genel Müdür: Orman Genel Müdürünü,
r) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
s) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, ilgili şube müdürü/fidanlık

müdürü, mühendis veya ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili orman iş-
letme müdür yardımcısı, ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya fi-
danlık/ağaçlandırma şefi ve/veya mühendisten oluşturulan en az üç kişilik komisyonu,

ş) İdari büro: Toprak veya demirli ya da demirsiz, beton zemin üzerine, ahşap imalat
ve prefabrik olarak yapılan ve çatı dâhil yüksekliği 6,5 metreyi (hmax ≤ 6,5 m), çatı yüksekliği
1,8 metreyi, taban alanı ise 120 metrekareyi geçmeyen, zemin üzerindeki tek veya iki katlı ge-
çici tesisleri,

t) İzin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Genel Müdürlükçe verilen ön izni veya kesin
izni,

u) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte tanımlanan genel bütçe kapsamı dı-
şında yer alan kamu idarelerini,

ü) Kesin izin: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Genel Müdürlükçe amacı doğrultu-
sunda kullanılmak üzere verilen izni,

v) Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki
kara yönünde, su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık
ve benzeri alanların tabii sınırlarını,

y) Kira bedeli: İzne konu orman sayılan alandaki tesislerin bir kısmının veya tamamının
işletme hakkının kiralanması halinde, kiralayan ile kiracı arasında düzenlenen sözleşmede be-
lirtilen ve kiralama işleminden dolayı kiralayan tarafından tahsil edilen tüm bedelleri,

z) Kuruluş raporu: Orman bitkisi fidanlığı kurulması ve tıbbi aromatik bitki yetiştirici-
liği yapılmak istenilen alanın genel ve özel tanıtımı, orman bitkisi türlerinden hangilerinin nasıl
yetiştirileceği, yetiştirme tekniği, uygulanacak yöntemler ve rotasyon süreleri ile sahada ya-
pılması planlanan üretim, bakım ve koruma amaçlı tesislerin büyüklük, özellikleri ve kaplaya-
cağı alan miktarının belirtildiği, kuruluş amaç ve hedeflerini içeren ormancılık bürolarınca ha-
zırlanan raporu,

aa) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği: İzne konu alanlarda; saha etüdünden
başlayarak proje yapımı, arazi hazırlığı, tohum-misel temini, yetiştirme materyali olarak fidan
üretimi, dikim, ekim, bakım ve hasat faaliyetlerinin tamamı,

bb) Mantar ve tıbbi aromatik bitkiler: Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen; baharat,
ilaç, kozmetik, gıda ve gıda katkıları, boya, aroma verici ve benzeri amaçla kullanılmak üzere
yetiştiriciliği yapılan bitki türlerini ve mantarları,

cc) Odun dışı ürün işleme tesisi: Orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul
ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla bozuk orman alanlarında kurulacak tesisi,

çç) ORBİS: İzin taleplerinin elektronik ortamda yükleneceği Orman Bilgi Sistemini,
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dd) Orköy bedeli: 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendine göre alınacak orman köylüleri kalkınma gelirleri tahsis
payını,

ee) Orman bitkisi: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait canlı bitkiler, yumrular, soğan-
sılar, soğanlar, rizomlar, yapraklı dallar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem
ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile tohumları,

ff) Orman bitkisi fidanlığı: Gerçek veya tüzel kişilerce bozuk orman alanlarında orman
ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidanlıkları,

gg) Ormancılık bürosu: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre kurulan
büroyu veya şirketi,

ğğ) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,
hh) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için verilen ve sahada çalışma

hakkı vermeyen izni,
ıı) Saha analiz raporu: İzin talep edilen alanın mülkiyet durumu, alandaki mevcut ağaç

türleri, kapalılık ve gelişim çağlarını, alanı yansıtır görselleri içerir raporu,
ii) Sulama tesisi: Su isale hattı, su kuyusu, yağmurlama ve damlama sulama sistemleri

ve toprak zemin üzerine veya toprağa gömülü olarak betonarme blok, geomembran, polietilen,
fiberglas ve galvanizli çelik kullanılarak, alanın topoğrafik yapısına, büyüklüğüne ve sulanacak
ürün miktarına uygun olarak yapılan su deposu ve katlanabilir su deposunu da içeren tesisleri,

jj) Teknik rapor: Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, orman bitkisi fidanlığı
ve odun dışı ürün işleme tesisi faaliyetlerinde iznin veriliş amacına ve uygulama projesine /fi-
zibilite raporuna uygun çalışıldığını, cari yıl bedellerinin ödendiğini kontrol etmek amacıyla
her yıl düzenlenecek raporu,

kk) Teminat: Tedavüldeki Türk parasını, bankalar tarafından verilen süresiz teminat
mektuplarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu
senetler yerine düzenlenen belgeleri,

ll) Toplam proje bedeli: İzne konu edilecek tüm tesislerin yapım maliyetini,
mm) Uygulama projesi: Orman bitkisi fidanlığı ile mantar ve tıbbi aromatik bitki ye-

tiştiriciliği izin sahalarında, saha etüdünden başlayarak proje, arazi hazırlığı, tohum-misel te-
mini, yetiştirme materyali olarak fidan üretimi, dikim, ekim ve bakım faaliyetlerini kapsayan
yetiştirme projelerini,

nn) Vaziyet planı: İzin sahalarının koruma kullanma dengesi içerisinde, üzerinde hangi
alanların ne şekilde ve ne maksatla kullanılacağının özel işaretler ile gösterildiği, koordinatlı,
1/1000 veya uygun ölçekli planları,

oo) Yeraltında depolama alanı: Hayvansal ve bitkisel gıdaların depolandığı yer altındaki
alanları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İzinler
İzin verilecek yerler ve uygulamalar
MADDE 4 – (1) Devlet ormanlarında; arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve

bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere ve
giriş-çıkış kontrol noktası, tanıtım ofisi ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarının sağlanması için
gerekli geçici tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kulla-
nılan ocakların açılmasına, göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada ya-
pılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı kurulmasına; bozuk orman alanlarında
orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman
alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla
tesis kurulmasına ve bunlarla ilgili zorunlu alt yapı tesislerine Genel Müdürlükçe izin verile-
bilir.
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(2) Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılması için yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığına
izin verilebilir.

(3) Baraj, göl ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi ile ilgili olarak ormanlık alanda
bekçi kulübesi, depo, ağ serme yeri, kayık çekek yeri ve kuluçkahane yapımına izin verilebi-
lir.

(4) Orman bitkisi fidanlığında, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde kullanı-
labilecek türler ile hangi odun dışı ürünler için işleme tesisi kurulabileceği Genel Müdürlükçe
belirlenir.

(5) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde 1 hektardan, orman bitkisi
fidanlığı kurulması izinlerinde 3 hektardan küçük alanlar izne konu edilemez. Saha büyüklüğü
ile ilgili üst sınır Genel Müdürlükçe belirlenir.

(6) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği alanlarında en fazla 2 adet taşınabilir
konteyner veya karavan olmak üzere, bekçi evi, depo, sulama tesisleri, don kırıcı tesisler, elek-
trik tesisleri, ihata, yol gibi alt yapı tesisleri yapılmasına izin verilebilir. Bekçi evi birden fazla
yapılamaz. Su deposu, kapasitesi 1.000 metreküpü aşmayacak şekilde bir veya birden fazla
yapılabilir. Ancak, heyelan riski bulunan ve göçme ihtimali olan zemin üzerinde yapılacak su
depolama ünitelerinde, göçebilecek kısımların duvarını veya tabanını güçlendirmek gayesiyle,
projesinde belirtilmesi kaydıyla beton kullanılmasına izin verilebilir. Projesinde belirtmek ve
alan büyüklükleri ile orantılı olmak üzere 5 hektara kadar olan sahalarda tüm geçici tesis ve
yapıların toplam alanı 2.000 metrekareyi, 5 hektar ve üzeri sahalarda 4.000 metrekareyi geçe-
mez.

(7) Orman bitkisi fidanlığı yapılacak alanlarda projesinde belirtmek kaydıyla;
a) Fidan üretim, bakım ve koruma amaçlı, su deposu, su isale hattı, su kuyusu, sulama,

elektrik, drenaj gibi zorunlu alt yapı tesisleri ile yol yapılmasına,
b) Üretim alanı yanında ihtiyaç halinde sera, sabit olmayan prefabrik ve ahşap satış ofi-

si, idari büro, teşhir, tanıtım ve satış alanı, bekçi evi gibi geçici tesislere, taşınabilir tuvalet,
konteyner ve karavan ünitesine,

c) Fidan üretiminde kullanılan malzemelerin, araç, makine ve ekipmanların saklandığı
toprak veya beton zemin üzerine temelsiz ve geçici olarak yapılan toplamda 4.000 metrekareyi
geçmeyen prefabrik depo, hangara,

izin verilebilir.
ç) Alan büyüklükleri ile orantılı olmak üzere 5 hektara kadar olan sahalarda tüm geçici

tesis ve yapıların toplam alanı 6.000 metrekareyi, 5 hektar ve üzeri sahalarda 10.000 metreka-
reyi geçemez.

(8) Orman bitkisi fidanlıklarında mevcut toprağın yerinden taşınmaması esas olup, yere
repikaj, çıplak köklü veya sepetli ve kaplı üretimlerde yetiştirme materyalleri izne konu saha
dışından temin edilir.

(9) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve orman bitkisi fidanlığı alanlarında
tesislerin yapılacağı yerler, nitelikleri, ebatları ve koordinatları vaziyet planında ve uygulama
projesinde gösterilir.

(10) Odun dışı ürünlerin işlenmesine yönelik tesislerle birlikte kurulması zorunlu bekçi
kulübesi, depo, idari büro gibi tesislere de izin verilebilir.

(11) Tünel şeklinde yer altında yapılacak depolama tesislerine, tünel girişinde ve tünel
izdüşümünün üzerindeki orman örtüsünün zarar görmemesi kaydıyla izin verilebilir. Yer altında
inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümleri için izin alınır.

Kısıtlamalar ve izin verilmeyecek alanlar
MADDE 5 – (1) Ormanlık alanda lojman ve sosyal tesislere izin verilmez.
(2) Ormanlık alanda yapılması zorunlu olan yollar çevreye zarar vermeyecek şekilde

ekskavatörle yapılır, yol yapımından çıkan malzeme ormana zarar vermeyecek şekilde izinli
alanlara taşınır.
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(3) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı izni verilme-
yecek yerler şunlardır:

a) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri kapsamında bu-
lunan alanlar, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Ka-
nununa göre özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerler.

b) 6831 sayılı Kanunun 23 üncü ve 24 üncü maddeleri kapsamında muhafazaya ayrılan
ve ilan edilen yerler, yaban hayatı geliştirme sahaları, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Park-
lar Kanunu kapsamındaki korunan alanlar, verimli orman niteliğindeki makilikler, Bakanlıkça
tescil ve ilan edilen örnek avlaklar.

c) Maden ruhsatı kapsamında muvafakat verilmiş veya izne konu edilmiş alanlar.
ç) Genel Müdürlük görevleri kapsamında projesi tanzim edilip, programa alınmış alan-

larda Genel Müdürlükçe olumlu görüş verilmeyenler.
d) Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik me-

safe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak
500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler.

(4) Mülkiyeti açısından mahkemelere intikal etmiş ve hukuki süreçleri devam eden
alanlar izne konu edilemez.

(5) Bu Yönetmeliğe göre izin verilen saha sınırları içinde ve izin veriliş maksadına uy-
gun uygulama imar planı yaptırılabilir. Ancak izin verilen ormanlık alan bağlı olduğu orman
parselinden ifrazen ayrılamaz.

(6) Yeraltı depolama alanlarında, hayvansal ve bitkisel gıdaların haricinde depolama
yapılmasına müsaade edilmez.

(7) Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda
6831 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan faaliyetlere hiçbir surette
izin verilemez.

(8) İzin raporunu hazırlayan heyetçe, talebin ormanlık alanda yapılmasında kamu yararı
olup olmadığı hususu irdelenerek tespit edilir.

Müracaat
MADDE 6 – (1) Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanı-

mına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere, odun kömürü, terebentin,
katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, göl, baraj ve deniz yü-
zeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama
alanı ve odun dışı ürün işleme tesisi izinlerinde talep sahibi, e-başvurusuna, talep yazısı ile be-
raber;

a) Saha analiz raporunu,
b) Tesis ve altyapı tesislerine ilişkin avan projesini,
c) Koordinat özet çizelgesini,
ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
d) Altyapı tesisi olarak talep edilecek su izinlerinde yeraltı suyu arama belgesini veya

su kiralama/kullanma/tahsis kullanma belgesini,
e) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğa

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve il tarım ve
orman müdürlüğünün uygun görüş yazılarını,

f) Odun dışı ürün işleme tesisi izin taleplerinde fizibilite raporunu,
g) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,
ğ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planını veya ilgili idareden alınacak imar planı ge-

rektiren yapı ve tesislerden olmadığına dair yazıyı,
h) ÇED Yönetmeliği kapsamına giren tesisler için ÇED belgesini,
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ı) Bedelli izinlerde talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri veya
kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına
göre hazırlanmış keşif özetlerini ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde
belirtilen belgeleri,

ekleyerek ön izin için müracaatta bulunur.
(2) Mevzuat gereği alınması gereken ilgili kurum görüş yazıları, talep sahibi tarafından

müracaat evrakına eklenir. Müracaat sahibinin kurum görüş yazılarını temin edemediğini bel-
gelendirmesi halinde, ilgili kurum görüş yazıları orman idaresi tarafından istenir. Gerek görül-
mesi halinde idare birinci fıkranın (e) bendinde yer alan kurumlar haricindeki kurumlardan da
görüş isteyebilir.

(3) İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler e-başvuruya eklenir.
(4) Bölge müdürlüğü yapılan e-başvuruyu öncelikle evrak üzerinde inceler, eksiklikler

varsa on işgünü içinde müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar talep de-
ğerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli in-
celemeler yapılarak, talebin devlet ormanlarına isabet eden kısımları için ön izin veya ön izin
süresi içerisinde istenilen bilgi ve belgelerin tamamlanması halinde kesin izin raporu düzenle-
nir.

(5) Tesis izinlerinde, izin sahibi saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesisin işletmeye
alındığına dair belgeleri idareye bildirmek zorundadır.

(6) Bünyesinde en az on kişi çalışan odun dışı ürün işleme tesislerinde, tesisin işletmeye
alındığının idareye bildirim tarihi itibari ile 5531 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde
meslek odasınca verilen, serbest meslek mensupluğu ruhsatına sahip orman mühendisi veya
orman endüstri mühendisi çalıştırılması, tam zamanlı olarak zorunludur. İzin sahibinin bu hük-
me aykırı davrandığının tespiti halinde yazılı bildirim yapılarak, 90 gün içerisinde orman mü-
hendisi veya orman endüstri mühendisi çalıştırılması zorunluluğunun yerine getirilmesi istenir.
Yazılı bildirim tarihinden itibaren 90 gün sonunda zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde
izin iptal edilir.

Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı müracaatları
MADDE 7 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler izin başvuru dilekçelerine, başvuru bedelini

yatırdığına dair belge, saha analiz raporu, koordinat özet çizelgesini ekleyerek elektronik or-
tamda e-başvuru yaparlar.

(2) Müracaat tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenebilir.
(3) İşletme müdürlüğünce müracaatın alınması aşağıdaki şekildedir:
a) İşletme müdürlüğüne e-başvuru yapılarak gelen müracaatlar; müracaatın sayı numarası,

yapıldığı tarih ve saat dikkate alınarak başvuru sırası oluşturulur.
b) Müracaat sahalarının bu Yönetmelik uyarınca izni verilmeyecek yerlerden olup ol-

madığı, mülkiyeti ve yeri, amenajman planı ve aktüel meşcere tipi, alanı, bir başka mantar ve
tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı kurulmasına ilişkin müracaatıyla
çakışıp çakışmadığı, müracaat evraklarının tam olup olmadığı hususları işletme müdürlüğünce,
işletme müdür yardımcısı başkanlığında en az 3 teknik personelden oluşan komisyon tarafından
değerlendirilir. Bütün bu değerlendirmelerin ardından başvuru sırası dikkate alınarak ilk mü-
racaatçı tespiti yapılır.

c) Talebe konu sahaya tek müracaatın olması durumunda müracaatçı, birden fazla mü-
racaatın olması durumunda ise ilk müracaatçı, ilk müracaatçıya verilen sahanın bir kısmını
kapsayan başka bir müracaatın olması durumunda ise ilk müracaatçının müracaatı dışında kalan
kısım için o sahaya müracaat eden ilk müracaatçı, ön izin başvuru sahibi olarak tespit edilir.
Değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar işlemden kaldırılarak ilgililere iş-
letme müdürlüğünce tebliğ edilir. İşletme Müdürlüğünce ilk müracaatçı olarak belirlenen kişiye
ve bölge müdürlüğüne bildirim yapılır.
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(4) İlk müracaatçı ön izin raporu için; fidanlık kuruluş veya tıbbi aromatik bitki yetiş-
tiriciliği kuruluş raporu, tesis ve altyapı tesislerin gösterildiği 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet
planını içeren belgeleri bölge müdürlüğüne e-başvuru yolu ile teslim eder.

(5) İlk müracaatçı tarafından ön izin raporu tanzimi için istenilen belgelerin, ilk müra-
caat sahibi olarak belirlendiğine ilişkin bildirimin yapıldığı tebligat tarihinden itibaren 30 gün-
lük süre içerisinde bölge müdürlüğüne e-başvuru yolu ile teslim edilmemesi halinde izin iş-
lemleri iptal edilir.

(6) İşletme müdürlüğünün ön izin sahibini bölge müdürlüğüne bildirmesini ve ilk mü-
racaatçının ön izin için istenilen belgeleri bölge müdürlüğüne teslimini müteakip, bölge mü-
dürlüğünce oluşturulacak heyet marifetiyle, 15 gün içerisinde ön izin raporu tanzim edilir. Böl-
ge müdürlüğünce hazırlanan ön izin raporu, Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe
uygun görülmesi halinde uygulama projesi yapılması istenir.

(7) Heyet tarafından, müracaat sahasının idari, teknik ve hukuki yönden mantar ve tıbbi
aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı kurulmasına engel bir durumunun tespiti
halinde, bu husus işletme müdürlüğünce müracaat sahibine gerekçeleri ile birlikte tespit tuta-
nağının düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığının izni ve
projelendirmesi

MADDE 8 – (1) Bölge müdürlüğü, izin sahibinden ön izin raporuna uygun olarak en
geç 60 gün içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun uygulama
projesi, tesis ve alt yapı tesislerini de içeren avan projesini ve ağaç röleve planını ormancılık
bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesi, avan projesi ve ağaç röleve planının
verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama
projesi, avan projesi ve ağaç röleve planının verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi
halinde bölge müdürlüğünce ön izin iptal edilir.

(2) Üretim, bakım ve koruma amaçlı yapılacak tesisler ve bu tesislere ait metraj cetveli
ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu ida-
releri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma
faturalarına göre hazırlanmış keşif özetleri, avan projesi, ağaç röleve planı ile birlikte uygulama
projesinde belirtilir. Alan üzerinde mevcut bulunan ağaçların korunması esas olmakla beraber,
tesislerin yapımı ile birlikte yetiştiricilik ve fidanlık faaliyetlerinin yapılabilmesi için zorunlu
olan münferit ağaç ve ağaççıklar projesinde belirtilmek şartıyla alandan çıkartılabilir.

(3) Bölge müdürlüğü, uygulama projesi, avan projesi ve ağaç röleve planını, oluşturu-
lacak heyet marifetiyle en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler. Uygulama projesi ile
projede yer alan tesislerin uygun bulunması halinde bölge müdürlüğü tarafından kesin izin ra-
poru düzenlenir. Uygulama projesi, avan projesi, ağaç röleve planı ile kesin izin raporu ve
ekleri Genel Müdürlüğe gönderilir. İzin raporu ve eklerinin Genel Müdürlükçe de uygun gö-
rülmesi halinde uygulama projesinde belirtilen tür/türlerin yetiştiriciliğine veya fidanlık kurul-
masına dair Genel Müdürlükçe kesin izin verilir.

(4) Talep edilmesi ve orman idaresinin uygun görmesi halinde idari, hukuki ve teknik
nedenlerle alan izinlerinde veya uygulama projelerinde revizyona gidilebilir. Revizyon projeleri
ormancılık büroları tarafından hazırlanır.

(5) Orman bitkisi fidanlığı, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde, izin
sahibi saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesisin işletmeye alındığına dair belgeleri idareye
bildirmek zorundadır.

(6) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde, tesisin işletmeye alındığının
idareye bildirim tarihi itibari ile ormancılık bürolarından danışmanlık hizmeti almaları zorun-
ludur. 5 hektar ve daha büyük mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde ise 5 inci
yıldan sonra danışmanlık hizmeti yerine 5531 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde
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meslek odasınca verilen, serbest meslek mensupluğu ruhsatına sahip orman mühendisi çalıştı-
rılması tam zamanlı olarak zorunludur. Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde
danışmanlık hizmeti alınmadığının veya 5 hektar ve daha büyük mantar ve tıbbi aromatik bitki
yetiştiriciliği izinlerinde ise 5 inci yıldan sonra danışmanlık hizmeti yerine orman mühendisi
çalıştırılmadığının tespiti halinde yazılı bildirim yapılarak, 30 gün içerisinde ormancılık büro-
larından danışmanlık hizmetinin alınması, 90 gün içinde orman mühendisi çalıştırılması zo-
runluluğunun yerine getirilmesi istenir. Yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün sonunda or-
mancılık bürolarından danışmanlık hizmetinin alınmaması, üç ay sonunda orman mühendisi
çalıştırma zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde izin iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bedeller ve Teminat

Alınacak bedeller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ön izinlerde ön izin bedeli, kesin izinlerde

ise;
a) Ağaçlandırma bedeli,
b) Arazi izin bedeli,
c) Orköy bedeli,
ç) Erozyon bedeli,
alınır.
(2) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı izinlerinde,

izne konu edilecek alanlardan yetiştiricilik yapılan kısım için ağaçlandırma bedeli alınmaz. Te-
sis izni verilmesi halinde, tesis alanları için birinci fıkrada belirtilen bedellerin tamamı alınır.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine verilecek izinlerden bedel alınmaz.
(4) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı ön izinlerinden

bedel alınmaz.
(5) Yer üstünü bozmadan yer altında yapılacak tesislerden arazi izin bedeli alınır, ağaç-

landırma, orköy ve erozyon bedeli alınmaz. Tünel giriş ve çıkışları ile yer üstünü bozan kısım-
larından tüm bedeller alınır.

Bedellerin tespiti
MADDE 10 – (1) Alınacak bedeller aşağıdaki şekilde tespit ve tahsil edilir:
a) Ağaçlandırma bedeli: Genel müdürlükçe, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından

tespit edilen işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar
katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar bedelinin, izin alanı ile çar-
pımı sonucu.

b) Arazi izin bedeli: İzin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim metrekare
bedeli, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı (Ek-1), ekolojik denge katsayısı
(Ek-2) ve il katsayısının (Ek-3) çarpımlarının sonucu.

c) Orköy bedeli: Toplam proje bedelinin yüzde üçü (%3).
ç) Erozyon bedeli: Toplam proje bedelinin yüzde ikisi (%2).
d) Başvuru bedeli: Cari yıl ağaçlandırma bedelinin 1/30’unu aşmayacak şekilde Genel

Müdürlükçe belirlenecek bedel.
(2) Bedel hesaplarında devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınır.
(3) Bu bedellerden arazi izin bedeli her yıl, diğer bedeller izin başlangıcında bir defaya

mahsus defaten alınır.
(4) Yılı birim fiyatları yayınlanıncaya kadar bir önceki yıl birim fiyatlarına göre hesap-

lanan proje maliyet bedelleri BAK oranında arttırılmak suretiyle güncellenir.
(5) Ön izin bedeli; izin alanının metrekaresi ile cari yıl ağaçlandırma birim metrekare

bedelinin 1/10’u ile çarpımı sonucu bulunacak bedel olup bir defaya mahsus alınır. Süre uza-
tımlarında ayrıca bedel alınmaz.
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(6) Arazi izin bedeli, izin başlangıç tarihi esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın her
yıl defaten tahsil edilir. Müteakip yıllara ait arazi izin bedeli BAK oranında artırılmak suretiyle
tespit edilerek bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir.

(7) Sonraki yıl bedellerinin peşin ödenmesinin talep edilmesi halinde, ödenmesi talep
edilen yıllara ait bedeller ödemenin yapıldığı yıl bedeli üzerinden defaten tahsil edilebilir.

(8) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınacak tüm bedeller ve teminat Genel Müdür-
lüğün özel bütçe hesabına yatırılır.

(9) Ek-1’de yer alan izin türü katsayısı tablosunda izin türlerinin dışında farklı bir taleple
karşılaşılması durumunda bedel hesaplamasına esas olacak izin türü katsayısını belirlemeye
Genel Müdürlük yetkilidir.

(10) Verilecek iznin, birden çok izin türünü kapsaması halinde arazi izin bedeli, her bir
izin türü için ayrı ayrı hesaplanır ve toplamı arazi izin bedeli olarak alınır.

(11) İzin verilen alanın bir kısmının iptali halinde; iznin devam eden kısmı için arazi
izin bedeli, kısmi iptalden önceki taahhüt senedinde belirtilen bedel üzerinden oranlanarak he-
sap edilir.

(12) İzin süresinin 1 yıldan az ve izin bitim tarihi belli olanlar için arazi izin bedeli bu
süreler dikkate alınarak oranlanır.

Hizmet giderleri ve başvuru bedeli
MADDE 11 – (1) Hizmet gideri olarak; arazi incelemelerine katılacak personelin

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek harcırahları ile
zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri, talep sahibince Genel Mü-
dürlük özel bütçesinin hizmet ve işletme gelirleri hesabına yatırılır. Bu tutarlar özel bütçeye
gelir kaydedilir. Hizmet giderleri yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet
gideri ve başvuru bedeli alınmaz.

(3) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve orman bitkisi fidanlığı kurulması
izinlerinde, başvuru sırasında Genel Müdürlük tarafından her yıl belirlenen başvuru bedeli alı-
nır. Bu tutarlar Genel Müdürlük özel bütçe hesabına gelir kaydedilir.

Gecikme zammı
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde,

zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla
bildirime gerek kalmaksızın 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Kıs-
men ödeme yapılması halinde yapılan ödeme öncelikle faize mahsup edilir.

Teminat
MADDE 13 – (1) Teminat; bir hektar için belirlenen cari yıl ağaçlandırma bedelinin

yirmide biri, odun dışı ürün işleme tesislerinde ise 1 hektar için cari yıl ağaçlandırma bedelinden
az olmamak kaydıyla cari yıl ağaçlandırma bedelinin onda biri ile izin alanının çarpımı sonucu
bulunur. İzin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından ve ön izinlerden
teminat alınmaz.

(2) Alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir ko-
nulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.

(3) Teminat olarak alınan değerler, teminat olarak kabul edilen değerler ile değiştirile-
bilir.

Teminat ve bedellerin iadesi
MADDE 14 – (1) İznin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kesin izinde alınan

bedeller iade edilmez. Teminat ise, taahhüt senedinde belirtilen yükümlülüklerin yerine geti-
rilmesi durumunda iade edilir. Aksi halde alınan teminat idarece irat kaydedilir. Teminat borca
mahsup edilmez.
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(2) İzin sahibinin kesin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idare-
sine yazılı olarak bildirdiği durumlarda orman idaresince sahanın geri teslim alındığı tarihte
tahakkuk eden bedellerin tamamı tahsil edilir, müteakip yıllara ait bedel tahakkuk ettirilmez.

(3) Ancak;
a) İzin sahibinin kesin izin başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içinde vazgeçmesi ne-

deniyle iznin iptal edilmesi ve yatırılan bedellerin ve teminatın iptal tarihinden itibaren en geç
üç ay içinde iadesinin talep edilmesi halinde; izin verilen saha içinde hiçbir noktada çalışma
yapılmamış olması ve izin öncesi doğal yapının bozulmamış olmasının heyetçe düzenlenecek
raporla tespiti ve bölge müdürlüğünün onayı ile arazi izin bedeli dışındaki bedeller ve teminat
faizsiz olarak iade edilir.

b) Verilen kesin iznin her ne şekilde olursa olsun izin sahibinin kusur ve/veya ihmalinin
bulunmadığı durumlar nedeniyle iptal edilmesi ve iptalini müteakip altı ay içinde izin sahibinin
talep etmesi halinde; izin verilen sahada çalışma yapılmadığının, izin öncesi doğal yapının bo-
zulmadığının heyetçe düzenlenecek raporla tespiti halinde, alınan tüm bedeller ve teminat fa-
izsiz olarak iade edilir.

(4) Kesin izin verilen sahanın bir kısmı üzerindeki iznin iptal edilmesi halinde alınan
bedeller iade edilmez. Ancak arazi izin bedeli ve teminat yeni duruma göre güncellenir.

(5) Ön izin bedeli ve başvuru bedeli iade edilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Müracaat şekli
MADDE 15 – (1) Müracaatta istenen belgelerle birlikte;
a) Çevre koruma birlikleri, mahalli idare birlikleri ile köylere hizmet götürme birlikleri

ve kooperatifler, yönetim kurulu kararını,
b) Köy muhtarlıkları, kaymakam veya vali tarafından onaylanmış köy ihtiyar heyeti

kararını,
c) Özel hukuk tüzel kişileri ise vekaleten müracaatlarda vekaletname, temsilen müra-

caatlarda yetki belgesini ve faal olduğuna ilişkin ilgili kurumlardan alınacak belgeyi ve sicil
tasdiknamesini,

ç) Gerçek kişiler ise vekâleten müracaatlarda vekâletname ve sicil tasdiknamesini,
izin taleplerine eklerler.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bağlı oldukları bakanlıklarının veya genel

müdürlüklerinin resmi yazısı ile müracaat eder veya yetki devri kapsamında taşra birimlerinin
müracaatı sağlanır.

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması
MADDE 16 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bünyelerinde görevli

orman mühendisi veya orman yüksek mühendislerince düzenlenenler hariç olmak üzere, talep
alanlarının koordinat özet çizelgeli harita üzerinde gösterilmesi, mantar ve tıbbi aromatik bitki
yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı uygulama projesi, uygun ölçekli vaziyet ve yerleşim
planı, saha analiz raporu ve ağaç röleve planı ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek im-
zalanır.

(2) Uygulama projesi, saha analiz raporu, ağaç röleve planı, vaziyet planı ile koordinat
özet çizelgeleri heyet tarafından kontrol edilir ve uygunluğu onaylanır.

(3) Fizibilite raporu, keşif özetleri ve keşif özetlerinin vaziyet planlarına uygunluğu
kontrol edilerek bölge müdürlüğü makine ikmal şube müdürlüğünce onaylanır.

(4) Bedelsiz izinlerde metraj ve keşif özeti istenmez.
(5) Taahhüt senetlerinin her sayfası noter tarafından onaylanır. Ancak; Genel bütçe kap-

samındaki kamu idarelerinden alınacak taahhüt senedinin her sayfası kurum yetkilisi tarafından
onaylanır, noter onayı aranmaz.
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Ön izin ve ön izin süre uzatımı
MADDE 17 – (1) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığı

izinlerinde 2 ay, uygun görülen diğer taleplere 24 aya kadar ön izin verilebilir. Ön izin sahibinin
ön izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne süre uzatımı talebinde bu-
lunması ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt senedi vermesi
halinde, ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği
ile orman bitkisi fidanlığı izinlerinde 1 ay, diğer izinlerde 12 ay süreyle ön izin ve sorumluluk-
ları devam eder.

(2) Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edil-
mez.

(3) Ön izin; izin süresi son günü mesai bitimine kadar süre uzatımı talebiyle bölge mü-
dürlüğüne müracaat edilmemesi, izin sahibinin vazgeçmesi veya istenen belgelerin süresi içinde
tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde resen iptal edilmiş sayılır.

(4) Süre uzatmaları dahil, ön izin süresi içinde herhangi bir sebeple kesin izne dönüş-
memiş ön izinler için herhangi bir hak iddia edilemez.

(5) Ön izin süresi içinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen değişiklik olması
halinde ön izin iptal edilir.

Kesin izin ve süre uzatımı
MADDE 18 – (1) Kesin izin süresi yirmi dokuz yılı geçemez.
(2) Ormanlık alandan verilen izin, müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden

itibaren en geç altı ay içerisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi
alınır. Tebligat tarihinden itibaren altı ay içerisinde bedellerin yatırılmaması, teminatın veya
onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yapılmaz, bildirime gerek kal-
maksızın izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edil-
mesi yeni izin talebi olarak değerlendirilir.

(3) Devam eden yıl bedellerinin son ödeme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde öden-
memesi halinde kesin izin iptal edilir. Ancak 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen
gecikme zammı oranında hesaplanacak faizi ile birlikte ödeyeceğini kabul ettiğine dair ek ta-
ahhüt senedi verilmesi kaydıyla bir yıl daha ek süre verilebilir.

(4) İzin başlangıç tarihi, izin olurunda ayrıca izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin
olurunun verildiği tarihtir.

(5) İzin verilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin, görüş, muvafakat alınması gereken
yerlerden olması halinde izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve görüşler alınarak çalışma
yapılır.

(6) Saha tesliminden itibaren iki yıl içinde izin sahasında faaliyete başlanmaması veya
vazgeçilmesi, uygulama esnasında, onaylı uygulama projesinde/fizibilite raporunda belirtilen
teknik esaslara uyulmadığının tespiti halinde alan izinleri ve uygulama projesi iptal edilir. Aynı
yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak değerlendirilir.

(7) Taahhüt senedinin verilmesini müteakip, alan üzerinde çıkarılması gereken münferit
ağaç ve ağaççıklar orman idaresi tarafından çıkarıldıktan sonra uygulama projesi ve ağaç röleve
planına uygun olarak saha teslimi yapılır.

(8) Saha teslimi yapılmadan, projelendirme çalışmaları dışında herhangi bir faaliyette
bulunulamaz.

(9) İzin süresinin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhüt senedi
hükümlerine aykırı davranılması halinde kesin izin iptal edilerek ilgiliye tebliğ edilir.

(10) İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; sahalar orman idaresince teslim
alınır.

(11) İzinlerin uzatılması halinde arazi izin bedeli bu Yönetmelik hükümlerine göre gün-
cellenir, bir defaya mahsus alınan bedeller alınmaz.
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İzin devri
MADDE 19 – (1) Ön izin devredilemez.
(2) Kesin iznin; taahhüt senedi hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak kaydıyla, Genel

Müdürlükçe devir işlemine izin verilebilir. Ancak odun dışı ürün işleme tesisleri, orman bitkisi
fidanlığı ile mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinleri gayesiyle verilen izinler işlet-
meye alındıktan 2 yıl sonra devir edilebilir. Devir alanın, devir eden adına olan uygulama pro-
jesi, yetiştirme belgesi ve benzeri belgelerinin de devrini alması, taahhüt senedi ve teminat ver-
mesi zorunludur. Aksi halde devir edenin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam
eder.

(3) İzinlerin devir edilmesi halinde arazi izin bedeli bu Yönetmelik hükümlerine göre
güncellenir, bir defaya mahsus alınan bedeller alınmaz.

(4) Bedelsiz verilen izinler devredilemez.
Mülkiyet uyuşmazlığı
MADDE 20 – (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye

intikal etmiş yerlerde hükmün kesinleşmesine kadar izin verilmez. Kesin izin verildikten sonra
dava konusu olan izin alanının yargılama sonucunda orman sınırları dışında kaldığının tespit
edilmesi durumunda verilen izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz
olarak iade edilir.

İzni iptal edilen sahaların yeniden izne konu edilmesi ve tesislerin değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Herhangi bir sebeple izni iptal edilen ancak üzerinde tesis bulunma-

yan sahalar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir. Üzerinde tesis bu-
lunanlar ise eksiksiz ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer, sabit kıymetlere
alınarak orman idaresince değerlendirilir. Orman idaresinin teslim almak istemediği tesisler
ise izin sahibince yerinden kaldırılarak orman sınırları dışına çıkartılır.

İzne konu tesislerin kiraya verilmesi
MADDE 22 – (1) İzinlere konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün kiralanma-

sının izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde heyetçe konu incelenir. Uygun görülenlere
Genel Müdürlükçe izin verilir. Genel Müdürlükçe izin verilmesi halinde, izin sahibi;

a) Kiracı ile arasındaki sözleşmenin noter onaylı bir suretini,
b) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, kira sözleşmesinde belirtilen tarihten

itibaren kira bedelinin yüzde ellisinin en geç bir ay içinde olmak üzere her yıl Genel Müdürlük
özel bütçe hesabına yatırılacağına, kira sözleşmesinin sona ermesi halinde en geç bir ay içinde
orman idaresine bildirileceğine, aksi halde doğacak her türlü hukuki ve mali yükümlülüklerden
sorumlu olacağına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu hususları içeren ek taahhüt senedini,

orman idaresine verir.
(2) Kira bedelinin aylık ödenmesi halinde aylık kira bedeli on iki ile çarpılır bulunan

bedelin yüzde ellisi kira sözleşmesinde belirtilen ilk kira ödeme tarihinden itibaren en geç bir
ay içinde ödenir.

(3) Aksi halde verilen kiralama izni resen iptal edilir.
İzin süresi sona eren tesislerin kiraya verilmesi
MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük sabit kıymetlerine alınmak suretiyle tasarrufuna ge-

çen her türlü bina ve tesisler Genel Müdürlük ihtiyaçları için kullanılabilir veya kiraya verilmek
suretiyle değerlendirilebilir.

İzin sahalarının kontrolü, sorumluluk ve ilave tesis yapılması
MADDE 24 – (1) İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa dosya ve arazi üzerinde

heyetçe kontrol edilerek tutanak tanzim edilir.
(2) Takvim yılı içinde kontrol edilen izinler bölge müdürlüğünce ayrıca incelemeye

tabi tutulabilir.
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(3) İzin sahaları koruma ekiplerince ilgili mevzuat hükümlerine göre periyodik olarak
kontrol edilir.

(4) İzin sahasında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir.
(5) İznin dayanağı olan bilgi ve belgelerden doğacak her türlü sorumluluk izin sahibine

aittir.
(6) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İzinli saha içinde ya-

pılacak ilave tesisler için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması ve bedellerin ödenmesi
mecburidir. İzinsiz yapılan tesislere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre orman idaresince el
konulur.

(7) Verilen izinler maksadı dışında kullanılamaz. Verilen izinlerde orman yangınlarına
karşı her türlü tedbir izin sahibince alınır.

(8) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, odun dışı ürün işleme tesisi ve orman
bitkisi fidanlığı izin sahibi her yıl Ekim ayında faaliyet yaptığı alandaki çalışma alanlarının
altyapı ve diğer tesislerin durumunu, izin sınırları dahilinde ve uygulama projesine/fizibilite
raporuna uygun çalışılıp çalışılmadığını ve cari yıl bedellerin kontrolünü içerir teknik raporunu
bünyesinde çalıştırdığı sorumlu meslek mensubu ile imzalayarak veya danışmanlık hizmeti sa-
tın aldığı ormancılık bürosuna hazırlatarak bölge müdürlüğüne verir.

(9) Orman bitkisi fidanlığı kuruluşu, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yap-
mak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki
Pasaportu Yönetmeliğine göre kayıt sertifikası almak, meslek mensubu çalıştırmak veya da-
nışmanlık hizmet alımı yapmak ve diğer koşulları sağlamakla yükümlüdür.

(10) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, odun dışı ürün işleme tesisi ve orman
bitkisi fidanlığı izinlerinin kontrol ve denetimine ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlükçe be-
lirlenir.

Aynı alana isabet eden izinler
MADDE 25 – (1) Talep sahasının bir bölümünün veya tamamının 6831 sayılı Kanunun

16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 18 inci maddesine göre verilen bir başka
izin alanına isabet etmesi halinde daha önce verilen izin sahibinin muvafakati aranır, muvafakat
verilmemesi halinde idarece resen izin verilebilir. Talep sahibince mevcut izinle ilgili gerekli
tedbirler alınarak çalışılır. Talep sahibinden her türlü zarar ziyandan sorumlu olacağına dair ek
taahhüt senedi alınır.

(2) İzin alanlarının tamamı veya bir bölümü, 6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, 17 nci
maddesinin üçüncü fıkrası ve 18 inci maddesinin diğer hükümlerine göre izne konu edilebilir.
Verilen izin alanına isabet eden kısım için orman idaresi tarafından hesaplanan bütün giderler,
6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 18 inci maddesine
göre yeni izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, izin sahibine defaten ödenir.

Mevcut izinlerin devamı
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre

uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin sahibinin talebi halinde; bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun taahhüt senedi alınır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan KİK015.0/Ç nu-

maralı Çerçeve Anlaşma İçin Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bil-

diriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.1/Ç numaralı Münferit

Sözleşme İçin Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bildiriminden” iba-

resi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.2/Ç numaralı Tekliflerin

Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak değişti-

rilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.0/Ç numaralı İhale İptal

Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen

günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.1/Ç numaralı Bütün

Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan

“bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.2/Ç numaralı Tekliflerin

Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde İhale İptal Kararının Bildirilmesi For-

munda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak değiştirilmiş-

tir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.3/Ç numaralı Tekliflerin

Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebe-

biyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim

tarihini izleyen günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.1/Ç numaralı Tekliflerin

Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Sözleşme İmzalamaya Davet Formunda

yer alan “Tebliğ tarihinden itibaren” ibaresi “Tebliğ tarihini izleyen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan
KİK012.0/D numaralı Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun
Bildirilmesine İlişkin Formda yer alan “Yapılan değerlendirmeye karşı” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK018.1/D numaralı Teknik
Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formda yer
alan “Yapılan değerlendirmeye karşı” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu kararın bildirim ta-
rihini izleyen günden itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK022.0/D numaralı Kesinleşen
İhale Kararında yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.0/D numaralı İptal Edi-
len İhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini
izleyen günden” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277
2- 16/3/2011 27876
3- 8/9/2011 28048
4- 14/11/2012 28467
5- 13/4/2013 28617
6- 24/9/2013 28775
7- 28/11/2013 28835
8- 7/6/2014 29023
9- 16/8/2014 29090
10- 12/6/2015 29384
11- 29/11/2016 29903
12- 25/1/2017 29959
13- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)
14- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)
15- 16/3/2019 30716
16- 13/6/2019 30800
17- 30/9/2020 31260
18- 20/6/2021 31517
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.1/D numaralı Bütün
Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi
Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/3/2011 27876

5- 20/4/2011 27911

6- 16/7/2011 27996

7- 15/7/2012 28354

8- 13/4/2013 28617

9- 24/9/2013 28775

10- 28/11/2013 28835

11- 7/6/2014 29023

12- 12/6/2015 29384

13- 27/6/2015 29399

14- 29/11/2016 29903

15- 25/1/2017 29959

16- 29/6/2017 30109

17- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

18- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

19- 13/8/2018 30508

20- 16/3/2019 30716

21- 13/6/2019 30800

22- 13/9/2019 30887

23- 30/9/2020 31260

24- 20/6/2021 31517
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Kamu İhale Kurumundan:
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
İhale Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi

ile yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu ya-
pılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hü-
kümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.4/EKAP numaralı Ke-
sinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Standart Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bil-
dirim tarihini izleyen günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.5/EKAP numaralı İhale
İptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen
günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.7/EKAP numaralı Bütün
Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan
“bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK027.5/EKAP numaralı Elek-
tronik Eksiltmeye Davet Edilmeyen İsteklilere Davet Edilmeme Gerekçelerinin Bildirilmesine
İlişkin Formda yer alan “İhale sonucuna” ibaresinden önce gelmek üzere “Bu kararın bildirim
tarihini izleyen günden itibaren … gün içinde [boş bırakılan yere 21 inci maddenin (b) ve (c)
bentlerine göre yapılan ihalelerde ‘beş’,  diğer hallerde ‘on’ yazılacaktır] idaremize şikayet
başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan
ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin
31.6. ncı maddesine bağlı (40) numaralı dipnotta yer alan “Kanunun 38 inci maddesinde ön-
görülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan mal alımı ihalelerinde “31.6. Bu madde boş
bırakılmıştır.”, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilerek sonuçlandırılan”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 33.1. inci maddesine bağlı (42) numaralı dipnot ile 36.1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 36.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda
yer alan madde eklenmiş, 36.3. üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“42(1) Mal alımı ihalelerinde aşağıdaki ibareye yer verilecektir.
“Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan-
ların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli
olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu tarafın-
dan;
a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avan-
tajlı koşullar,
c) Teklif edilen malın özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-
mayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”
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(2) Hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı yazılacaktır.
(A) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan
ihalelerde bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri seçilerek
düzenlenecektir.
(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük
teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre
teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale ko-
misyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı
koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-
mayan isteklilerin teklifi reddedilir.”
(II) “Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedi-
lecektir.”
(B) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya
bu değerin üzerinde olan ihalelerde bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
“Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama is-
tenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif
olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte
önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyo-
nu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı
koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-
mayan isteklilerin teklifi reddedilir.”
(3) Yapım işi ihalelerinde aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı yazılacaktır.
(A) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar
olan ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri se-
çilerek düzenlenecektir.
(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük
teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre
teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale ko-
misyonu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı
koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-
mayan isteklilerin teklifi reddedilir.”
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(II) “Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedi-
lecektir.”
(B) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine eşit veya
bu değerin üzerinde olan ihalelerde, bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
“Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama is-
tenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif
olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte
önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyo-
nu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı
koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-
mayan isteklilerin teklifi reddedilir.””
“36.1. Aşırı düşük tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedileceği ya da diğer tekliflere veya
yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin bulunmadığı ihalelerde, geçerli tekliflerden eko-
nomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine; yeterlik
bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sor-
gulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri
sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine
ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Beyan
edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri
sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini
yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan
istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin
teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işlemlere ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve
belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir.”
“36.1.1. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapıldığı ihalelerde, aşırı düşük teklif sahibi tüm is-
teklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri
bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye
cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları ve ihale dokümanında öngö-
rülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kuru-
lumlarını yapmaları istenir.  Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açık-
lamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon
işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya aşırı düşük teklif açıklaması sun-
mayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Sunulan bilgi ve belgeler ile aşırı düşük
teklif açıklamaları çerçevesinde, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik
kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan veya numune ve/veya demonstrasyon değer-
lendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik bil-
gileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağladığı anlaşılan
ve numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi uygun görülen isteklilerin aşırı düşük teklif
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açıklamaları incelenir ve açıklamaları uygun görülmeyenlerin teklifleri reddedilir. Aşırı düşük
tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması veya reddedilmesi halinde, teklif fiyatı aşırı
düşük bulunmayan ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif
sahiplerine ilişkin olarak 36.1. inci maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır. Aşırı
düşük teklifler arasından geçerli en az iki teklif kalması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en
avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde, yeterlik bilgileri
tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin
tevsik edici belgeleri sunmaları veya ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demons-
trasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları yeniden isten-
meksizin ihale işlemlerine devam edilir. Aşırı düşük teklifler arasından tek geçerli teklif kalması
ve bu teklif sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi
halinde bu istekliden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler ile teknik şart-
nameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunması veya ihale dokümanında
öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermesi/ku-
rulumlarını yapması yeniden istenmez. İhalede ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibinin belirlenmesinin öngörülmesi halinde ise, bu isteklinin tespitinde 36.1. inci maddedeki
esaslar uygulanarak ihale işlemlerine devam edilir.  Bu işlemlere, ekonomik açıdan en avantajlı
birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye kadar devam edilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin;
a) 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/2/2011 27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/3/2011 27880

2- 14/11/2012 28467

3- 7/6/2014 29023

4- 12/6/2015 29384

5- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

6- 29/11/2016 29903

7- 25/1/2017 29959

8- 4/3/2017 29997

9- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

10- 16/3/2019 30716

11- 13/6/2019 30800

12- 13/9/2019 30887

13- 13/11/2019 30947

14- 30/9/2020 31260

15- 26/1/2021 31376

16- 20/6/2021 31517
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Kamu İhale Kurumundan:

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“MADDE 59 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum

tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve

dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçeve-

sinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit

edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli ol-

duğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada

bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama is-

tenmeksizin reddedilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit

veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar

olan ihalelerde ikinci fıkranın (a) veya (b) bendindeki seçeneklerden birisinin kullanılması zo-

runludur.

(5) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif açıklama istenilmeksizin reddedi-

lecek tekliflere ilişkin alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin

kullanılması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 59/A maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış ve aynı maddenin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) İhale komisyonu tarafından 59 uncu madde kapsamında seçilen yönteme bağlı

olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Aşırı düşük tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedileceği ihalelerde, geçerli tek-

liflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiple-

rine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-

rinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak

Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2021 – Sayı : 31675



sunmaları için makul bir süre verilir. Beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri sun-

mayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir,

sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin

teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.

b) Aşırı düşük teklif açıklamasının isteneceği ihalelerde, teklif fiyatı sınır değerin altında

olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda

beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ku-

rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin

tevsik edici belgeleri sunmaları istenir. Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve bel-

geleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri

değerlendirme dışı bırakılır. Sunulan bilgi ve belgeler ile aşırı düşük teklif açıklamaları çerçe-

vesinde;

1) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şart-

ları sağlamadığı anlaşılan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

2) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şart-

ları sağladığı anlaşılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları incelenir ve açıklamaları uygun

görülmeyenlerin teklifleri reddedilir.

3) Sınır değerin altındaki tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması veya aşırı düşük

teklif açıklamaları uygun görülmeyerek tekliflerin tümünün reddedilmesi halinde, teklif fiyatı

sınır değerin üzerinde olan ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması ön-

görülen teklif sahiplerinden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik

edici belgeleri sunmaları istenerek (a) bendindeki esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır.

4) Sınır değerin altında geçerli en az iki teklif kalması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan

en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde, yeterlik bilgileri

tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeler yeniden istenmeksizin ihale iş-

lemlerine devam edilir.

5) Sınır değerin altında tek geçerli teklif kalması ve bu teklif sahibinin ekonomik açıdan

en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde bu istekliden yeterlik bilgileri

tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeler yeniden istenmez. İhalede ayrıca

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin öngörülmesi halinde ise

bu isteklinin tespitinde (a) bendindeki esaslar uygulanarak ihale işlemlerine devam edilir.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve

belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye kadar devam edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 26 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1, 2, 10, 11,

12 ve 13 üncü maddeleri ile yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya

yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte

olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.0/H numaralı Ön Yeter-

lik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildiril-

mesine İlişkin Formda yer alan “Yapılan değerlendirmeye karşı” ibaresinden sonra gelmek

üzere “bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.1/H numaralı 4734 sayılı

Kanunun 21 inci maddesinin (a)/ (d)/(e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değer-

lendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formda yer alan

“Yapılan değerlendirmeye karşı” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu kararın bildirim tarihini

izleyen günden itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK014.2/H numaralı 4734 sayılı

Kanunun 21 inci maddesinin (a),(d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Teknik Görüşme

Sonucunda Şartları Sağlamayanlara Bildirim Formunda yer alan “Yapılan değerlendirmeye

karşı” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren”

ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.1/H numaralı Kesinleşen

İhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izle-

yen günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.2/H numaralı İhale İptal

Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen

günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.3/H numaralı Bütün

Başvuruların Veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi

Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak değişti-

rilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.2. nci maddesine bağlı (33.1) nu-

maralı dipnotun (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3) numaralı fıkrası yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan

ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri seçilerek

düzenlenecektir.

(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama

istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük

teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre

teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale ko-

misyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı

koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
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Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan

isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak

belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda

kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.”

(II) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.””

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale

Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.2. nci maddesine

bağlı (28.1) numaralı dipnotun (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3) numaralı

fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan

ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri seçilerek

düzenlenecektir.

(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama

istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük

teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre

teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale ko-

misyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı

koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-

mayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif

olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması du-

rumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden

alınır.”

(II) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.””

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 34.2. nci maddesine bağlı (33.1) numaralı dipnotun (2)

numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (3) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan

ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri seçilerek

düzenlenecektir.

(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama

istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük

teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre

teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale ko-

misyonu;
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a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı

koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-

mayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif

olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması du-

rumunda kesin teminat 41.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden

alınır.”

(II) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.””

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci

Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.2. nci maddesine bağlı (33.1) numaralı dipnotun (2) nu-

maralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan

ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri seçilerek

düzenlenecektir.

(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama

istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük

teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre

teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale ko-

misyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı

koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-

mayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif

olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması du-

rumunda kesin teminat 45.1. maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden

alınır.”

(II) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.””

MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 10/1/2010 27458

3- 4/3/2010 27511

4- 16/12/2010 27787

5- 16/3/2011 27876

6- 20/4/2011 27911

7- 16/7/2011 27996

8- 15/7/2012 28354

9- 13/4/2013 28617

10- 24/9/2013 28775

11- 28/11/2013 28835

12- 25/12/2013 28862

13- 7/6/2014 29023

14- 16/8/2014 29090

15- 25/10/2014 29156

16- 12/6/2015 29384

17- 27/6/2015 29399

18- 28/7/2015 29428

19- 27/4/2016 29696

20- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

21- 29/11/2016 29903

22- 25/1/2017 29959

23- 29/6/2017 30109

24- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

25- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

26- 13/8/2018 30508

27- 16/3/2019 30716

28- 13/6/2019 30800

29- 13/9/2019 30887

30- 30/9/2020 31260

31- 26/1/2021 31376

32- 20/6/2021 31517
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Kamu İhale Kurumundan:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“MADDE 58 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer
tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri
reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit
ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal temininde kullanacağı avantajlı ko-

şullar,
c) Teklif edilen malların özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 58/A maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(9) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
a) Diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin bulunmadığı iha-

lelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngö-
rülen teklif sahiplerine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP
veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara
ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numu-
ne/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için
makul bir süre verilir. Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklama-
lara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon iş-
lemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı
bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterle-
rine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi
başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.

b) Diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların tespit
edilmesi halinde bu isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri
tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanama-
yanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları
ve ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün
örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenir. Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik
şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile nu-
mune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya aşırı
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düşük teklif açıklaması sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Sunulan
bilgi ve belgeler ile aşırı düşük teklif açıklamaları çerçevesinde;

1) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şart-
ları sağlamadığı anlaşılan veya numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız so-
nuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

2) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şart-
ları sağladığı anlaşılan ve numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi uygun görülen is-
teklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları incelenir ve açıklamaları uygun görülmeyenlerin tek-
lifleri reddedilir.

3) Aşırı düşük tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması veya reddedilmesi halinde,
teklif fiyatı aşırı düşük bulunmayan ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması
öngörülen teklif sahiplerine ilişkin olarak (a) bendindeki esaslar çerçevesinde değerlendirme
yapılır.

4) Aşırı düşük teklifler arasından geçerli en az iki teklif kalması ve bu tekliflerin eko-
nomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde,
yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler ile teknik şartnameye cevaplar ve
açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları veya ihale dokümanında öngörülmesi ha-
linde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yap-
maları yeniden istenmeksizin ihale işlemlerine devam edilir.

5) Aşırı düşük teklifler arasından tek geçerli teklif kalması ve bu teklif sahibinin eko-
nomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde bu istekliden ye-
terlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler ile teknik şartnameye cevaplar ve açık-
lamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunması veya ihale dokümanında öngörülmesi halinde
numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermesi/kurulumlarını yapması
yeniden istenmez. İhalede ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlen-
mesinin öngörülmesi halinde ise bu isteklinin tespitinde (a) bendindeki esaslar uygulanarak
ihale işlemlerine devam edilir.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve
belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye kadar devam edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1, 2, 10, 11,

12 ve 13 üncü maddeleri ile yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya
yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte
olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.0/M numaralı Ön Ye-
terlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildi-
rilmesine İlişkin Formda yer alan “Yapılan değerlendirmeye karşı” ibaresinden sonra gelmek
üzere “bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.1/M numaralı 4734 sa-
yılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/ (d)/(e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik De-
ğerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formda yer
alan “Yapılan değerlendirmeye karşı” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu kararın bildirim ta-
rihini izleyen günden itibaren” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK014.2/M numaralı 4734 Sa-
yılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Teknik Gö-
rüşme Sonucunda Şartları sağlamayanlara Bildirim Formunda yer alan “Yapılan değerlendir-
meye karşı” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu kararın bildirim tarihini izleyen günden iti-
baren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.1/M numaralı Kesinle-
şen İhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini
izleyen günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.2/M numaralı İhale İptal
Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen
günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.3/M numaralı Bütün
Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi
Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.1. inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, aynı maddeye bağlı (33.1) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış ve bu maddeden
sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya
yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden
önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler
ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.”

“33.2. İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal temininde kullanacağı avantajlı ko-

şullar,
c) Teklif edilen malların özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.1. inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye bağlı (28.1) numaralı dipnot yürürlükten kaldı-
rılmış ve bu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya
yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden
önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler
ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.”

“33.2. İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal temininde kullanacağı avantajlı ko-

şullar,
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c) Teklif edilen malların özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 34.1. inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı mad-
deye bağlı (33.1) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış ve bu maddeden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya
yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden
önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler
ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.”

“34.2. İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal temininde kullanacağı avantajlı ko-

şullar,
c) Teklif edilen malların özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.1. inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı mad-
deye bağlı (33.1) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış ve bu maddeden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“38.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya
yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden
önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler
ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.”

“38.2. İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal temininde kullanacağı avantajlı ko-

şullar,
c) Teklif edilen malların özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 4/3/2010 27511

3- 16/3/2011 27876

4- 16/7/2011 27996

5- 13/4/2013 28617

6- 24/9/2013 28775

7- 28/11/2013 28835

8- 7/6/2014 29023

9- 16/6/2014 29090

10- 12/6/2015 29384

11- 27/6/2015 29399

12- 27/4/2016 29696

13- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

14- 29/11/2016 29903

15- 25/1/2017 29959

16- 29/6/2017 30109

17- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

18- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

19- 13/8/2018 30508

20- 16/3/2019 30716

21- 13/6/2019 30800

22- 13/9/2019 30887

23- 30/9/2020 31260

24- 26/1/2021 31376

25- 20/6/2021 31517
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Kamu İhale Kurumundan:
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“MADDE 60 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum
tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve
dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçeve-
sinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit
edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli ol-
duğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Yapım yönteminin ekonomik olması,
2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,
3) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama is-
tenmeksizin reddedilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorun-
ludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine
kadar olan ihalelerde ikinci fıkranın (a) veya (b) bendindeki seçeneklerden birisinin kullanıl-
ması zorunludur.

(5) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif açıklama istenilmeksizin reddedi-
lecek tekliflere ilişkin alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin
kullanılması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 60/A maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış ve aynı maddenin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) İhale komisyonu tarafından 60 ıncı madde kapsamında seçilen yönteme bağlı ola-
rak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Aşırı düşük tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedileceği ihalelerde, geçerli tek-
liflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiple-
rine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üze-
rinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri, belgelerin sunuluş şekline uygun ola-
rak sunmaları için makul bir süre verilir. Beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri
sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir,
sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin
teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.

b) Aşırı düşük teklif açıklamasının isteneceği ihalelerde, teklif fiyatı sınır değerin altında
olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda
beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin
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tevsik edici belgeleri sunmaları istenir. Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve bel-
geleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılır. Sunulan bilgi ve belgeler ile aşırı düşük teklif açıklamaları çerçe-
vesinde;

1) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şart-
ları sağlamadığı anlaşılan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

2) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şart-
ları sağladığı anlaşılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları incelenir ve açıklamaları uygun
görülmeyenlerin teklifleri reddedilir.

3) Sınır değerin altındaki tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması veya aşırı düşük
teklif açıklamaları uygun görülmeyerek tekliflerin tümünün reddedilmesi halinde, teklif fiyatı
sınır değerin üzerinde olan ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması ön-
görülen teklif sahiplerinden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik
edici belgeleri sunmaları istenerek (a) bendindeki esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır.

4) Sınır değerin altında geçerli en az iki teklif kalması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan
en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde, yeterlik bilgileri
tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeler yeniden istenmeksizin ihale iş-
lemlerine devam edilir.

5) Sınır değerin altında tek geçerli teklif kalması ve bu teklif sahibinin ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde bu istekliden yeterlik bilgileri
tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeler yeniden istenmez. İhalede ayrıca
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin öngörülmesi halinde ise
bu isteklinin tespitinde (a) bendindeki esaslar uygulanarak ihale işlemlerine devam edilir.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve
belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye kadar devam edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 29 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1, 2, 10, 11,

12 ve 13 üncü maddeleri ile yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya
yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte
olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.0/Y numaralı Ön Yeter-
lik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildiril-
mesine İlişkin Formda yer alan “Yapılan değerlendirmeye karşı” ibaresinden sonra gelmek
üzere “bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.1/Y numaralı 4734 sayılı
Kanunun 21 inci maddesinin (a)/ (d)/(e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değer-
lendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formda yer alan
“Yapılan değerlendirmeye karşı” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu kararın bildirim tarihini
izleyen günden itibaren” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK014.2/Y numaralı 4734 Sayılı
Kanunun 21 inci Maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Teknik Görüşme
Sonucunda Şartları Sağlamayanlara Bildirim Formunda yer alan “Yapılan değerlendirmeye
karşı” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.1/Y numaralı Kesinleşen
İhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izle-
yen günden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.2/Y numaralı İhale İptal
Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen
günden” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.3/Y numaralı Bütün
Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi
Formunda yer alan “bildiriminden” ibaresi “bildirim tarihini izleyen günden” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.2. nci maddesine bağlı (30.1) numaralı
dipnotun (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar
olan ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri se-
çilerek düzenlenecektir.
(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük
teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre
teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale ko-
misyonu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı
koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-
mayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif
olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması du-
rumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”
(II) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.””

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.2. nci maddesine
bağlı (24.1) numaralı dipnotun (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar
olan ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri se-
çilerek düzenlenecektir.
(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük
teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre
teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale ko-
misyonu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı
koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-
mayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif
olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması du-
rumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”
(II) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.””
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 34.2. nci maddesine bağlı (30.1) numaralı dipnotun (2) numaralı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar
olan ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri se-
çilerek düzenlenecektir.
(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük
teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre
teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale ko-
misyonu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı
koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-
mayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif
olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması du-
rumunda kesin teminat 41.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”
(II) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.””

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d) ve (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.2. nci maddesine bağlı (29.1) numaralı dipnotun (2) nu-
maralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar
olan ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri se-
çilerek düzenlenecektir.
(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük
teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre
teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale ko-
misyonu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı
koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulun-
mayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif
olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması du-
rumunda kesin teminat 45.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden
alınır.”
(II) “Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.””

MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 8/9/2009 27343

3- 4/3/2010 27511

4- 2/4/2010 27540

5- 26/6/2010 27623

6- 16/3/2011 27876

7- 16/7/2011 27996

8- 30/7/2011 28010

9- 2/10/2011 28072

10- 13/8/2012 28383

11- 13/4/2013 28617

12- 24/9/2013 28775

13- 28/11/2013 28835

14- 7/6/2014 29023

15- 12/6/2015 29384

16- 27/6/2015 29399

17- 27/4/2016 29696

18- 29/11/2016 29903

19- 25/1/2017 29959

20- 29/6/2017 30109

21- 13/12/2017 30269

22- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

23- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

24- 13/8/2018 30508

25- 16/3/2019 30716

26- 13/6/2019 30800

27- 8/8/2019 30856

28- 13/9/2019 30887

29- 2/11/2019 30936

30- 30/9/2020 31260

31- 26/1/2021 31376

32- 20/6/2021 31517
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TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA

KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU TEKNİK DÜZENLEMELERİNİN

UYGULAMAYA KONULMASINA VE BAZI TEBLİĞLERİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2009/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM-2021/28)

MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli

Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Bir-

leşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konul-

masına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’in Ek-1’inde

yer alan tabloya aşağıdaki R-148 ila R-159 numaralı satırlar eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinde yer alan “Bilim, Sa-

nayi ve Teknoloji” ibareleri “Sanayi ve Teknoloji” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK
MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/37)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alter-

natif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağ-
lığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreti-
cilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygu-
lanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin  Kararın 4 üncü maddesinin
altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Açık alan: Örtüaltı dışında, tarla şartlarındaki bitkisel üretim yerlerini,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) BBMD: Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele desteğini,
d) Bitki Koruma Ürünü (BKÜ): Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizma-

lara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri
gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkile-
mek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kul-
lanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol
etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formü-
lasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatları,

e) Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteği Başvuru Değerlendirme Tutanağı:
Üreticinin destekleme başvurusunda yer alan bilgilerinin il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilme-
siyle düzenlenen ve Ek-2’de yer alan belgeyi,

f) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre Bakanlık tarafından oluşturulan
çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/2/2009 27140

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/9/2013 28771

2- 3/9/2014 29108

3- 30/4/2016 29699

4- 10/8/2019 30858
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g) Faydalı böcek: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde
geçiren parazitoitleri ve bu zararlı organizmanın popülasyonunu sınırlayabilen predatörleri,

ğ) Feromon: Feromon adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,
h) Feromon+Tuzak: Feromon+Tuzak adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,
ı) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
i) İcmal-1: ÇKS veya ÖKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici detayında üre-

tici ve BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren Ek-3’te yer alan belgeyi,
j) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe

için köy/mahalle detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-4’te yer alan belgeyi,
k) İcmal-3: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-2’deki bilgilere göre her il

için ilçe detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-5’te yer alan belgeyi,
l) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
m) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe

tahkim komisyonlarını,
n) MRL: Maksimum Kalıntı Limiti (Maximum Residue Limit),
o) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre; örtüaltı tarımsal faaliyet ya-
pan gerçek ve tüzel kişilerin, özlük ve örtüaltı tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin merkezi
bir veri tabanında kayıt altına alındığı, güncellenebildiği, kontrol edilebildiği, raporlanabildiği,
izlenebildiği, Bakanlık ve diğer kurumların sistemleri ile bilgi alışverişinin sağlanabildiği, ör-
tüaltı üretime yönelik tarımsal desteklemelerin uygulanabildiği, çeşitli ve değişik sorgulama-
ların yapılabildiği tarımsal veri tabanını,

ö) Tül: Örtüaltı üretiminde zararlı organizma girişini önlemek amacı ile kullanılan 40-70
mesh ölçüsünde pamuk, iplik veya sentetik tül dokumayı,

p) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri (kamu kurum
ve kuruluşları hariç),

r) Üretici Kayıt Defteri (ÜKD): 3/12/2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre; bitkisel üretim faaliyetinde, üretici ve ürün bilgileri ile uygula-
nan bitki koruma ürünlerinin reçetesi, temin edildiği bayi, uygulama tarihi ve uygulayıcı bil-
gilerinin yer aldığı taraflarca imzalanan belgeyi,

ifade eder.
Destekleme ödemesi için aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Destekleme ödemesi için;
a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS’de kayıtlı olması,
b) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip ol-

ması (e-fatura olması durumunda firması tarafından onaylı olması),
c) Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında

Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması ve onaylanmış olarak başvuru belgeleri ile birlikte
ibraz etmesi,

ç) Bitki koruma faaliyetlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve entegre mücadele
prensiplerine göre yapılmış olması,

d) Kullanılmış olan BKÜ’nün etiket bilgilerine göre uygulanmış olması,
e) Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve yan havalandırma

açıklıklarının tül ile kapatılmış olması,
f) Üreticilerin zeytinde Zeytin Sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan fe-

romon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 40 dekar zeytinlik alanda
biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi,
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g) Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belge-
leyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması,

ğ) Örtüaltı bitkisel üretimde domates güvesine karşı mücadele amaçlı dekara 2-4 adet,
aynı amaçla açıkta domates yetiştiriciliğinde ise dekara 4-6 adet feromon kullanılmış olması,

gerekir.
Destekleme miktarı
MADDE 5 – (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik

ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması
amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve
destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır:

(2) Açık alanda turunçgilde Akdeniz meyvesineğine karşı feromon+tuzak kullanımı
için tahsis edilen 100 TL/da desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bu-
lunmasından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere
50 TL/da olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(3) Örtüaltında biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere 135 TL/da,
domateste Domates Güvesine karşı sadece feromon kullananlara 65 TL/da olacak şekilde des-
tekleme ödemesi yapılır.

(4) Açık alanda domateste biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere
60 TL/da, domateste Domates Güvesine karşı sadece feromon kullanan üreticilere ise 40 TL/da
olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(5) Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya
biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı
toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) 1/1/2021 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele

yapan üreticiler tarafından destek başvuruları kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates,
zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 6/12/2021, örtüaltı için ise 31/12/2021 tarihi mesai
bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının
bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılır.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen
belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu
il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2’de yer alan başvuru değerlendirme tutanağı hazır-
lanır.

30 Kasım 2021 – Sayı : 31675                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri
MADDE 7 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak

üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri,
son başvuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1’e işlenir. İl mü-
dürlükleri tarafından alınan askı icmali, ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle
beş gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati
tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı ve
itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra
yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresi sonunda
itirazlar, il/ilçe tahkim komisyonları marifetiyle askı icmali askıdan indirildikten sonra beş gün
içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında idari kaynaklı hata olması halinde yapılacak
itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara
bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Normal
ödemeler tamamlandıktan sonra yapılması gereken ödemeler için il/ilçe tahkim komisyonla-
rınca karar alınması için Bakanlığa yazılacak yazıya söz konusu il/ilçe tahkim komisyonu kararı
da eklenir.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından ya-
pılacak itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılır.

(4) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2’leri kayısı, ayva, armut, elma,
bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 21/12/2021 tarihine kadar,
örtüaltı için ise 21/2/2022 tarihine kadar il müdürlüğüne bildirir.

(5) İl müdürlüğü tarafından, ödemeye esas İcmal-3’ler sistem çıktısı onaylı olarak (dü-
zenleyen, kontrol eden, onaylayan şeklinde elektronik imza ile imzalanarak), ilçe müdürlükle-
rinden gelen İcmal-1 ve İcmal-2 ile birlikte kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates,
zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 22/12/2021 tarihine kadar, örtüaltı için ise
11/3/2022 tarihine kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. İcmal-3’te adı geçen
personelin adı üst yazının onay akışında da mutlaka parafçı/imzacı olarak yer alır.

(6) İcmallerde destek verilen feromon+tuzak, feromon ve faydalı böcek adet miktarları
mutlaka yazılır.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme
MADDE 8 – (1) BBMD ödemeleri için gerekli finansman 2021 Yılında Yapılacak Ta-

rımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Des-
teklerine İlişkin  Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçe-
sinden karşılanır. Ödemeler bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya
açılacak olan hesaplara yapılır.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.
(2) Bakanlık desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler biyolojik

ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerinden de faydalandırılmaz.
(3) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerine müracaat eden üreticilerin

yetiştirdikleri ürünlerde 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan hasat öncesi pestisit denetimlerinde yasaklı veya
tavsiye dışı pestisit kullanımı tespit edilenler ile hasat sonrası pestisit denetimlerinde yasaklı,
tavsiye dışı veya MRL üzeri pestisit kalıntısı tespit edilenler aynı yıl içerisinde ilgili üründe
yapılacak desteklemelerden faydalanamazlar.
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(4) Ayrıca ihracata giden ürünlerinde pestisit kalıntısı nedeniyle bildirim almış olan üre-
ticiler için ise, bildirim sonrası üretim alanlarından alınan numunede yasaklı veya tavsiye dışı
pestisit kullanımı tespit edilmesi halinde aynı yıl içerisinde ilgili üründe yapılacak destekle-
melerden faydalanamazlar.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 10 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden
ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur.  Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız
yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği
itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak
hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl
süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Çeşitli ve son hükümler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; 2021 üretim yılına

esas ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yap-
tıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden
veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi
birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine tereke adına
açılacak ortak hesaba destekleme ödemesi yapılır. 2021 yılına ait destekleme müracaatlarını
tamamladıktan sonra vefat eden çiftçiler için ise destekleme ödemeleri vefat eden çiftçi adına
bankaya yatırılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi ya-
pılmaz.

(2) Başka il/ilçe sınırları içerisinde kayıtlı bulunan parselde üretim yapan çiftçi, ÇKS
kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü,
üretimin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden gerekli bilgileri alır ve ödemeye esas icmali hazırlar.
Müracaatın yapıldığı il müdürlüğü onaylı icmali Genel Müdürlüğe gönderir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 18/11/2020 tarihli ve 31308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bit-

kisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Teb-
liği (Tebliğ No: 2020/29) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FAİZSİZ BANKACILIK İLKE VE STANDARTLARI KAPSAMINDA 

MÜŞTERİLERİN VE KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİNE 
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, katılım bankaları ile 1/11/2006 tarihli ve 26333

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu
maddesinin onuncu fıkrası kapsamında finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının,
müşterilerini ve kamuoyunu faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında bilgilendirme-
lerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun

93 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Birlik: Türkiye Katılım Bankaları Birliğini,
b) Danışma komitesi: Faizsiz bankacılık danışma komitesini,
c) Danışma Kurulu: Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Danışma Kurulunu,
ç) Faizsiz bankacılık ilke ve standartları: Danışma Kurulu tarafından belirlenen ilke ve

standartlar ile alınan genel nitelikli kararları,
d) Kalıcı veri saklayıcısı: Müşterinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu

bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini
ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya or-
tamı,

e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
f) Uyum Tebliği: 14/9/2019 tarihli ve 30888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Faizsiz

Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Müşterilerin Bilgilendirilmesi

Müşterilerin bilgilendirilmesine ilişkin genel ilkeler
MADDE 4 – (1) Banka, müşterilerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma

komitesi kararları kapsamında 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen ürün ve hizmetlerinin, iş-
leyişleri ve dayandıkları akdin veya akitlerin taraflara getirdiği hak ve yükümlülükler konu-
sunda açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle ve müşterilerinin söz konusu akde
veya akitlere esas irade beyanlarını almakla yükümlüdür. Banka tarafından 6 ncı ve 7 nci mad-
delerde belirtilen ürün ve hizmetler hakkında asgari olarak;

a) Ürün veya hizmetin faizsiz bankacılık işlemlerine uygulanan akitlerden hangisine
veya hangilerine dayandığı, söz konusu akdin veya akitlerin temel özellikleri ve müşterinin bu
akit veya akitler çerçevesindeki konumunun ne olduğu,
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b) Ürün veya hizmete ilişkin işlemlerin süreç ve işleyişi,
c) Ürün veya hizmetin ve buna ilişkin işlemlerin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına

uygunluğu,
hususlarında bilgilendirme yapılması zorunludur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü her bir ürün ve hizmet türü

için en az bir defa yerine getirilir. Bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair
banka tarafından müşteriye bilgilendirme formu verilir. Bilgilendirmenin banka ile müşteri
arasında her bir ürün veya hizmet türüne ilişkin ilk sözleşme kurulmadan önce yapılması şart-
tır.

(3) Bilgilendirme yükümlülüğü banka tarafından sözlü ve yazılı olarak yerine getirilir.
Bilgilendirmede müşterinin okuyup anlayabildiği dil kullanılır.

(4) Sözlü bilgilendirme;
a) Müşteri ile yüz yüze görüşerek yapılacak bilgilendirme sonrasında, sunulan ürün

veya hizmete ilişkin sözlü bilgilendirme yapıldığına ve ürün veya hizmetin dayandığı akde
veya akitlere ilişkin irade beyanının alındığına dair ibarenin müşteri tarafından bilgilendirme
formuna kendi el yazısıyla yazılarak ıslak imza ile imzalanması,

b) Uzaktan iletişim araçları üzerinden müşteri ile sesli veya görüntülü konuşmak sure-
tiyle sunulan ürün veya hizmete ilişkin bilgilendirme yapılması ve ürün veya hizmetin dayan-
dığı akde veya akitlere ilişkin müşterinin irade beyanının alınması,

yöntemlerinden en az biri ile gerçekleştirilir.
(5) Yazılı bilgilendirme, bilgilendirme formunun müşteriye kalıcı veri saklayıcısı vası-

tasıyla veya imza karşılığı elden teslim edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
(6) Uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle yapılacak bilgilendirmelerde bil-

gilendirmeye ilişkin görüşmelerin ve bilgilendirme formunun; banka tarafından, kalıcı veri
saklayıcısı vasıtasıyla güvenilir delillerin elde edilmesini sağlayacak ve sorumluluk atayacak
nitelikte kayıt ve muhafaza edilmesi zorunludur.

(7) Bankanın bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılabilmesi için bilgilen-
dirme formundaki bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmaması gerekir.

(8) Müşteriye bilgilendirme yapıldığını ispat etme yükümlülüğü bankaya aittir.
(9) Müşteriye bilgilendirme yapacak banka personeli, ürün ve hizmetler hakkında ge-

rekli bilgi ve tecrübeye sahip ve ayrıca bilgilendirmenin gerekliliğine ve önemine vakıf olma-
lıdır.

(10) Banka; ürün ve hizmetlere yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi sonrasında müş-
terilerle iletişime geçmek suretiyle ürün ve hizmet alma sürecine dair yapılan bilgilendirmenin
etkinliği ve yeterliliği hakkında bilgi edinmek ve bilgilendirmeye ilişkin eksiklik ve yanlışlıkları
düzeltmek amacıyla örnekleme yöntemiyle yılda en az bir defa müşteri anketi yapmak zorun-
dadır. Müşteri anketlerinde, müşterinin, kendisine sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin faizsiz
bankacılık ilke ve standartları konusundaki farkındalık ve memnuniyet seviyesi ölçülür.

Müşteri bilgilendirme formunun içeriği, teslimi ve saklanması
MADDE 5 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen ürün ve hizmetlere ilişkin olarak

4 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında hazırlanacak müşteri bilgilendirme formu asgari
olarak aşağıdaki hususları içerir:

a) Bilgilendirme formunun müşteriye teslim edildiği tarih.
b) Ürün veya hizmete ilişkin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde

belirtilen unsurlar.
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c) Ürün veya hizmete ilişkin müşterinin daha kapsamlı bilgi alabileceği kurumsal in-
ternet sayfası adresi.

(2) Bilgilendirme formu elden veya müşteri ile uzaktan iletişimde kullanılan güncel
araçlar vasıtasıyla banka tarafından müşteriye teslim edilir. Müşterinin bilgilendirme formunu
elden teslim alma seçeneğini tercih etmesi halinde, form iki nüsha halinde düzenlenir ve bir
nüshası müşteriye teslim edilerek diğer nüshası banka nezdinde muhafaza edilir. Banka nez-
dinde muhafaza edilecek nüshanın, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen
şartı sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Fon kullandırım işlemlerine ilişkin bilgilendirme
MADDE 6 – (1) Banka, fon kullandırdığı müşterilerini, fon kullandırma yönteminin

veya yöntemlerinin Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrası kapsamında satım, kiralama, ortaklık, vekâlet yöntemleri ile diğer yöntemlerden
hangisi veya hangileri olduğu konusunda 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar
çerçevesinde açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirir.

(2) Banka, fon kullandırma sürecinde banka adına üçüncü taraflarla işlem yapmak üzere
müşterilerine vekâlet vermesi halinde, fon kullandırma sürecinde müşterinin bankanın vekili
olduğu ve vekâletin doğurduğu sonuçlar hakkında müşterisini etkin bir şekilde bilgilendirmek
zorundadır.

(3) Satım yöntemlerine dayalı fon kullandırımlarında, alım satıma ilişkin belgenin bir
suretinin bankaya ibraz edilmesi gerektiği konusunda banka tarafından ilgili taraflara bilgilen-
dirme yapılır.

(4) Banka fon kullandırma karşılığında tahakkuk etmiş alacaklarının kendisine zama-
nında ödenmemesi halinde izleyeceği politika hakkında asgari olarak; 

a) Geç ödeme cezası uygulanmasına ve uygulanmamasına ilişkin şartlar,
b) Geç ödeme cezası hakkında faizsiz bankacılık ilke ve standartları,
c) Geç ödeme cezası tutarlarının gelir kalemleri altında nasıl sınıflandırıldığı ve nasıl

değerlendirildiği,
hususlarında müşterilerini bilgilendirir.
Katılım fonu müşterilerinin bilgilendirilmesi
MADDE 7 – (1) Katılım bankaları katılma hesabı veya özel cari hesap açılışı işlemle-

rinde müşterilerini, hesabın türüne göre 4 üncü maddenin birinci fıkrası çerçevesinde asgari
olarak;

a) Hesabın faizsiz bankacılığa ilişkin hangi akde dayandığı ve müşterinin bu akit içe-
risindeki konumunun ne olduğu,

b) Müşterinin özel cari hesabındaki fonun tamamını istediği vakitte geri alma hakkının
bulunduğu,

c) Ortaklık akdine dayanan katılma hesabında akdin başında belirlenen kâr ve zarara
katılma oranlarının vade sonuna kadar tek taraflı olarak değiştirilemeyeceği,

ç) Yatırım vekâletine dayanan katılma hesabında akit sırasında belirlenen tahmini kâr
oranının vade sonuna kadar tek taraflı olarak değiştirilemeyeceği,

d) Katılma hesaplarında zarara katılma oranının yüzde yüz olduğu,
e) Vadesinde kapatılmayan katılma hesaplarından; ortaklık akdine dayalı olanların aynı

vade ve yenileme tarihinde geçerli olan kâr ve zarara katılma oranı üzerinden yenilenmiş sa-
yılacağı, yatırım vekâleti akdine dayalı olanların ise müşteri ile banka arasında yeni bir akit
düzenlenmedikçe yenilenmeyeceği ve hesaptaki mevcudun müşterinin özel cari hesabına ak-
tarılacağı,
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f) Katılma hesabı işlemlerinde müşterinin bankadan talep hakkının hesabın vadesinin
bittiği tarihteki birim hesap değeri üzerinden hesaplanacak tutarda olacağı,

g) Vadesinden önce bankanın onayı ile müşteri tarafından katılım fonunun çekildiği ka-
tılım hesaplarında; müşteriye, hesabın ait olduğu vade grubunun hesabın kapatıldığı tarihte kâr
göstermesi durumunda o güne kadar müşteri tarafından yatırılmış olan tutar kadar, zarar gös-
termesi durumunda ise birim hesap değeri kadar ödeme yapılacağı,

ğ) Katılma hesapları için dönem sonlarında katılım bankasının dağıtacağı kârlardan,
1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun
Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Ala-
caklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sekizinci, dokuzuncu
ve onuncu fıkraları kapsamında kâr dengeleme rezervi ayırabileceği, dağıtacağı kâr payı tutar-
larında kâr dengeleme rezervinin kullanımı ve/veya süreklilik arz etmemek kaydıyla katılım
bankasının kendi lehine tahakkuk eden kâr payından feragat etmek suretiyle hesap sahipleri
lehine artırım yapabileceği ve zarar ortaya çıkan dönemlerde kâr dengeleme rezervinin kulla-
nımı ve/veya süreklilik arz etmemek kaydıyla katılım bankasının kendi özkaynaklarından kar-
şılamak suretiyle hesap sahipleri lehine zararları üstlenebileceği,

hususlarında bilgilendirir ve hesabın dayandığı akde veya akitlere esas irade beyanlarını
alır.

(2) Katılım fonu kabulü işlemlerinde, bankalarca Mevduat ve Katılım Fonunun Kabu-
lüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenen hesap cüzdanları,
bu Tebliğ uygulamasında bilgilendirme formu olarak kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

Kamuoyunun bilgilendirilmesi
MADDE 8 – (1) Banka, kurumsal internet sitesi üzerinden faizsiz bankacılık ilke ve

standartları ile danışma komitesi kararları kapsamında ürün ve hizmetlerinin, işleyişleri ve da-
yandıkları akdin veya akitlerin taraflara getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda kamuoyunu
açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.

(2) Banka, birinci fıkradaki yükümlülüğü yerine getirmek üzere gerekli bilgi işlem alt-
yapısını oluşturur, yeterli düzeyde idari ve teknik tedbirleri alır.

(3) Bankaca, bilgilendirme faaliyetinin etkin olarak yürütülebilmesi ve ilgililerin ihtiyaç
duyacakları bilgiye en kısa ve kolay yoldan ulaşabilmesi amacıyla aşağıdaki bilgiler kurumsal
internet sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulur:

a) Faizsiz bankacılık ürün ve hizmetlerinin mahiyeti ve işlem süreçleri.
b) Faizsiz bankacılık işlemlerine uygulanan akitler çerçevesinde banka ürün ve hizmet-

lerinin dayanağını oluşturan akdin veya akitlerin türü, tarafların ilgili akit veya akitler çerçe-
vesindeki konumu, hakları ve yükümlülükleri.

c) Ürün ve hizmetlere ilişkin faizsiz bankacılık ilke ve standartları.
ç) Uyum Tebliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında danışma

komitesinin banka yıllık faaliyet raporu kapsamında yer verdiği; dönem içi faaliyetleri ve banka
faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğuna ilişkin değerlendirmeler.

d) Danışma komitesine ve üyelerine ilişkin tanıtıcı bilgiler.
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(4) Banka, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmayan varlık, yükümlülük,

gelir ve giderlerinin;

a) Tanımı ve mahiyeti,

b) Miktarı,

c) Ne şekilde tasarruf edildiği,

ç) Konu olduğu işlemlerin yapılmasının gerekçesi,

hususlarında kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuoyunu bilgilendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FAİZSİZ BANKACILIK İLKE VE STANDARTLARINA UYUMA İLİŞKİN 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 14/9/2019 tarihli ve 30888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Faizsiz

Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Danışma komitesi, bu Tebliğ hükümleri kapsamında verilen görevleri düzenli şe-

kilde yerine getirmek üzere üyeleri arasından bir başkan ve onun bulunmadığı hallerde görev

yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Komite başkanının yurt içinde yerleşik olması zorunlu-

dur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“(2) Danışma komitesi üyelerinin, görevlendirilme tarihinden önceki son bir yıl da dahil

olmak üzere;

a) Bankanın ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarının icrai görevi bulunan yönetim

kurulu üyesi, kendisine bağlı icrai mahiyette birim bulunan yöneticisi veya icrai mahiyette faa-

liyet gösteren birimde görev alan çalışanı olmaması,

b) Bankada ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında nitelikli paya sahip olmaması,

c) Banka ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıkları ile önemli oranda borç/alacak ilişkisi

bulunan ticari kuruluşlarda nitelikli paya sahip olmaması, icrai görevi bulunan yönetim kurulu

üyesi veya kendisine bağlı icrai mahiyette birim bulunan yönetici olarak görev almaması,

ç) Bankanın hakim ortağının, yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürünün eşi

veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımı olmaması,

d) Danışma komitesi üyeliği görevi karşılığında aldığı ücret dışında kendisine bankadan

ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklardan, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad

altında ücret veya benzeri bir gelir sağlanmaması,
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e) Eş ve/veya çocuklarının bankada ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel
müdür, genel müdür yardımcısı veya dengi pozisyonda yönetici olmaması ve (a), (b) ve (c)
bentlerinde aranan nitelik ve şartları haiz olması, 

şarttır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“ç) Aldığı kararları izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar yıllık periyotlarda Danışma

Kuruluna raporlamak.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“(1) Faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerinde ve danışma komitesi sekretar-

yasında görev alacak personelin katılım bankalarında asgari üç yıl görev yapmış olmasının
yanı sıra faizsiz finans konusunda Danışma Kurulu tarafından uygun görülen bir sertifikaya
sahip olması veya faizsiz finans alanında yüksek lisans ya da doktora düzeyinde eğitim almış
olması şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin başlığı “Bilgilendirme ve bireysel baş-
vuru” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bankaların faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında ürün ve hizmetlerinin
işleyişi, sözleşme hükümleri ile tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda müşterilerini ve
kamuoyunu yeterince ve etkili bir şekilde bilgilendirmesi şarttır. Buna ilişkin usul ve esaslar
Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kalkınma ve yatırım bankaları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen da-

nışma komitesi tesis etme yükümlülüğünü dışarıdan hizmet alımı yapmak suretiyle de yerine
getirebilir. Dışarıdan hizmet alınması durumunda bu Tebliğin danışma komitesine ilişkin 4 üncü,
5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 12 nci maddeleri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendi
hükümleri kıyasen uygulanır. Dışarıdan hizmet alımı yapılacak kuruluşların uygun görülmesine
ve takibine ilişkin usul ve esaslar Kurulun onayı alınarak Birlik tarafından belirlenir.

(3) Faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerine ilişkin olarak 9 uncu maddenin
beşinci fıkrası ile 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası çerçevesindeki raporlama sıklığı kalkın-
ma ve yatırım bankaları için asgari yılda bir olarak uygulanır.

(4) Faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerinde ve danışma komitesi sekretar-
yasında görev alacak personel için, 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen katılım ban-
kalarında asgari üç yıl görev yapmış olmaları şartı kalkınma yatırım bankaları hakkında uygu-
lanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/9/2019 30888
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Kamu İhale Kurumundan:
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere

Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “başvurudan itibaren” ibaresi “baş-

vuru tarihini izleyen günden başlayan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

İhale Genel Tebliğinin 62/A.1. inci maddesinde yer alan “İhale ilanında ve dokümanında, ve-

rilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların,

ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen

mal alımı ihalelerinde,” ibaresi “Mal alımı ihalelerinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/1/2009 27124

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/7/2010 27644

2- 3/5/2011 27923

3- 24/9/2013 28775

4- 7/6/2014 29023

5- 25/1/2017 29959

6- 4/3/2017 29997

7- 16/3/2019 30716

8- 30/9/2020 31260

9- 20/6/2021 31517
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2009 27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 30/7/2010 27657

3- 29/12/2010 27800 (6. Mükerrer)

4- 9/2/2011 27841

5- 20/4/2011 27911

6- 20/8/2011 28031

7- 15/7/2012 28354

8- 13/8/2012 28383

9- 13/4/2013 28617

10- 23/8/2013 28744

11- 24/9/2013 28775

12- 28/11/2013 28835

13- 25/12/2013 28862

14- 7/6/2014 29023

15- 16/8/2014 29090

16- 25/10/2014 29156

17- 12/6/2015 29384

18- 27/6/2015 29399

19- 28/7/2015 29428

20- 27/4/2016 29696

21- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

22- 29/11/2016 29903

23- 25/1/2017 29959

24- 4/3/2017 29997

25- 29/6/2017 30109

26- 6/2/2018 30324

27- 31/3/2018 30377

28- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

29- 20/11/2018 30601

30- 16/3/2019 30716

31- 13/6/2019 30800

32- 8/8/2019 30856

33- 13/9/2019 30887

34- 30/9/2020 31260

35- 31/12/2020 31351

36- 26/1/2021 31376

37- 20/6/2021 31517
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11534 

—— • —— 
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11597 

—— • —— 
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11596 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 30 Kasım 2021 – Sayı : 31675 

Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 11583/1-1 

—— • —— 
Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 11584/1-1 

—— • —— 
Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 11585/1-1 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 11636 

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

 
 11631 

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

 
 11640 
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İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11637 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
60 E1 RAYDAN MAMUL BASİT MAKASLARIN S MAKASLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE 

KULLANILMAK ÜZERE BETON MAKAS TRAVERSİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2021/772408 
1. İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı 
No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 02328304931 - 02324631622 
c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İnternet Adresi  : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 574,38 metretül beton makas traversi. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 10.12.2021 Tarihi Cuma Günü Saat 
14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 
veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 11579/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI MALZEMELER SATILACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimize bağlı Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü Hopa TS ve Tortum HES 

ambarlarında bulunan 4 adet Ana Güç Trafosu ile birlikte toplam 1378 kalem muhtelif malzeme 
ve araç yedek parçası ile Deriner HES’te bulunan 41 adet akım trafosunun kapalı teklif usulü ile 
piyasaya satışı yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : STŞ 2021 / 31 
1-İdarenin  
a) Adı ve Adresi : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-

Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü Bucak 
Mahallesi Sahil Caddesi 08600 Hopa/ARTVİN  

b) Telefon numarası :  0 466 351 3620 
c) Fax numarası : 0 466 351 6876 

 
2-İhale konusu işin adı,  
Miktarı ve türü,  

: İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı 
 Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğüne bağlı 

Hopa TS ve Tortum HES ambarlarında bulunan 4 adet 
Ana Güç Trafosu ile birlikte toplam 1378 kalem 
muhtelif malzeme ve araç yedek parçası ile Deriner 
HES’te bulunan 41 adet akım trafosu 

3- İhale konusu işin  
a) İhale Dokümanı bedeli : 118,00- TL (KDV dahil) 
b) Dokümanın görülebileceği / 
satın alınabileceği yerler 

: EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 
Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 
Eskişehir yolu 7. Km No: 166 Kat: 6 No: 620 Çankaya/ 
ANKARA 

 EÜAŞ Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü - 
Bucak Mahallesi Sahil Caddesi 08600 Hopa/ARTVİN 

c) İhale Usulü 
d) Son teklif verme tarih ve saati  

: Kapalı Teklif Usulü 
: 14.12.2021 - 11:00   

e) İhale tarih ve saati : 14.12.2021 - 11:00 
f) Tekliflerin verileceği yer : Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü - Bucak 

Mahallesi Sahil Caddesi 08600 Hopa/ARTVİN 
adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

 Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir. 
f) İhale dokümanına ulaşılabilecek 
internet adresi  : www.euas.gov.tr 
4- Tekliflerin Geçerlilik Süresi : Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) 

takvim günü geçerli olacaktır.  
Bu ihale EÜAŞ’ın  “Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” 

doğrultusunda yapılacaktır. 
 11619/1-1 
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İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI YAPIM VE İŞLETME İHALESİ YAPILACAKTIR 
Tekirdağ İli Ergene Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Ergene İlçesi, Velimeşe Mah. bulunan 

46.207,00 m² yüzölçümlü 310 Ada 2 Parsel nolu ve 31.756,00 m² yüzölçümlü 801 Ada 1 Parsel 
nolu taşınmazların toplam yüzölçümü 77.963,00 m² olup, 40.000,00 m² yüzölçümüne ait kısmının 
“Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 95 sayılı kararı” ile demiryolu iltisak hattı kurulması ve 
bu hattaki vagonlardan boşaltılacak ve vagonlara yüklenilecek malların istasyon mahalli olarak 
kullanımına ilişkin intifa hakkının 29 yıl süreliğine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. 
Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.  40.000,00 m² yüzölçümlü alan 
üzerinde en az 15.000.000 -TL yatırım yapmak şartı ile ve alan üzerinde ; ihale sonucu işletme 
hakkı kazanan işletmeci ile sözleşme yapılarak 29 yıl süreli intifa hakkı kurularak tapuya şerh 
edilmesiyle suretiyle yapım ve işletilme izni verilecektir. 

2- Sınırlı Ayni Hak/İntifa Hakkı verilecek yerin; 

İşin Adı 

Demiryolu iltisak hattı kurulması ve bu hattaki vagonlardan 
boşaltılacak ve vagonlara yüklenilecek malların istasyon mahalli 
olarak kullanımına ilişkin intifa hakkının 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 36.Md. göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilmesi işi. 

İlçe Ergene İlçesi 
Mahalle Velimeşe Mahallesi 

Niteliği 
Demiryolu iltisak hattı kurulması ve bu hattaki vagonlardan 
boşaltılacak ve vagonlara yüklenilecek malların istasyon mahalli 
olarak kullanımına ilişkin intifa hakkının verilmesi. 

Ada ve Parsel No. 310 Ada 2 Parsel nolu ve 801 Ada 1 Parsel nolu 

Parsel Alanı 
310 Ada 2 Parsel nolu 46.207,00 m² yüzölçümlü ve 801 Ada 1 
Parsel nolu 31.756,00 m² yüzölçümlü taşınmazların toplam 
yüzölçümü 77.963,00 m² dir. 

İhaleye Çıkan Alan 
(Yüzölçümü) m² 40.000 m² yüzölçümü ihale edilecektir. 

Sözleşme Süresi 29 (Yirmidokuz) Yıl 
Meclis Kararının Tarihi 
ve No.su Belediye Meclisi’nin 01.09.2021 Gün ve 95 No.lu Kararı 

Tapu Kaydı Her iki taşınmazda Ergene Belediyesine ait olup, tam hisselidir. 

İntifa Hakkı Bedeli 
(Muhammen Bedel) 

İntifa Bedeli Aylık; 24.800,00 TL + KDV olup, intifa hakkı 29 
yıllık olduğundan yıllık 297.600,00 TL + KDV’dir, 29 yıllık 
toplam (Muhammen Bedel) 8.630.400,00 TL (SekizmilyonAltyüz 
otuzbinDörtyüzTürkLirası) + KDV’dir. 

Ödeme Şekli 

Her ayın 10’unda, (Sözleşme imzalandığı ayı takip eden ay itibarı 
ile bir yıl sonra Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)  12 Aylık 
Ortalamalarına Göre Değişim (%) Oranı (Sözleşmenin başladığı 
ayın ortalaması bir sonraki ay açıklanmakta) hesaplanması suretiyle 
bulunacak artış /azalış endekslerine göre belirlenecektir. 
Dolayısıyla sözleşme Aralık Ayında imzalandığı takdirde Aralık 
TÜFE Oranı Ocak 2023’te belli olacağından, Ocak 2023’ten 
itibaren artış gerçekleştirilecek ve ikinci ve izleyen yıllar kira artış 
miktarı kadar ve taahhüt edilen işletme yatırımı ilave edilerek 
ayrıca, ek kesin teminat (% 6) ve KDV artışı hesaplanarak 
gerçekleştirilecektir. 

Geçici Teminat 
Miktarı % 3 

Gerçekleştirilecek işletme yatırımı ve intifa bedeli (Muhammen 
Bedel üzerinden % 3) hesaplandığında 708.912,00 TL ihale öncesi 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 25.Md. Göre hesaplanarak 26.Md. 
göre Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Geçici Teminat 
kabul edilecektir. 
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İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre “Kapalı 
Teklif Usulü” ile, 

İhale Tarihi ve Saati 14.12.2021 Salı Saat 11.00 

Şartname ve Ekleri 

Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz 
olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale 
dokümanlarını satın alması zorunlu olup, 1.000,00 TL bedel 
karşılığında temin edilecektir. 

İlgili Mevzuat ve 
Tebliğler 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 

İhalenin Yapılacağı Yer 
Ergene Belediyesi Ulaş Mah. Belediye Düğün Salonu Atatürk 
Bulv. No.84 Ergene/TEKİRDAĞ Tel.;0 282 6555522, Fax:0282 
6555551 

İhale Tarihi 

İhale 14.12.2021 tarihinde Saat 11.00’de yapılacaktır. Katılmak 
isteyenler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36ncı maddesine 
istinaden tahmin edilen bedel Genel Bütçe Kanununun 45’inci 
maddesinde belirtilen bedeli aştığından ihale için verilecek “Kapalı 
Teklif Usulü” ile yapılması gerektiğinden, ihaleden bir gün önce 
yani 13.12.2021 tarihi Saat:16.00’ya kadar tekliflerini ve istenilen 
belgeleri dış zarf içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim 
etmeleri gerekir.  13.12.2021 Pazartesi Günü Saat 16.00’dan sonra 
teklif zarfı kabul edilmeyecek ve teklifler ihale dışı kalacaktır. 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 37nci maddesindeki hükümler esas 
alınacaktır. 

- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe 
sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.) 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.Md. gereğince Kapalı Teklif usulü ile 
yapılacaktır. 

3- MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI: 
Taşınmazlar üzerine demiryolu iltisak hattı kurulması ve bu hattaki vagonlardan 

boşaltılacak ve yüklenilecek malların istasyon mahalli olarak kullanımına ilişkin intifa hakkı 29 
yıl süreliğine olup, 

İntifa hakkı muhammen bedeli aylık 24.800,00-TL’dir (KDV Hariçtir). Geçici Teminatı 
% 3 olup ihaleye katılma isteyenler toplam 29 yıllık intifa bedeli (8.630.400,00 TL) üzerinden ve 
15.000.000,00 TL işletme yatırımı olmak üzere 23.630.400,00 TL üzerinden 708.912,00 TL’yi 
belediyemiz adına ilgili bankalara yatırabilir ya da 2886 sayılı D.İ.K. 26. Maddesine göre teminat 
olarak kabul edilecek değerler teslim edilebilecektir. 

Kesin teminat ise ihale bedeli üzerinden %  6 olup, sözleşme öncesi ilk kira taksit bedeli, 
vergi ve diğer kesintiler ile birlikte yatırılacaktır ya da 2886 sayılı D.İ.K. 26. Maddesine göre 
teminat olarak kabul edilecek değerler teslim edilebilecektir. 

Nakit olarak geçici veya kesin teminat yatırılmak istenilmesi halinde ise belediyemize ait 
ilgili bankalardaki hesaplara yatırılabilecektir. 

Yukarıda belirtilen geçici veya kesin teminat bedelleri; Ergene Belediye Başkanlığı adına 
alınmış 2886 sayılı D.İ.K.'nun 27.Md. belirtilen şartlara haiz limitiçi ve süresiz geçici banka 
teminat mektubu olması gerekmektedir. 

4- İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN 
NELER OLDUĞU: 

4.1. İhale dokümanı (şartname) bedeli olarak 1.000,00.-TL (BinTürkLirası) tutarındaki 
bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

4.2. Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Ergene Belediye Başkanlığı adına alınmış 
2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limitiçi ve süresiz geçici banka 
teminat mektubu veya nakit olarak  yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Doküman bedeli 
ve/veya teminat tutarı) Ergene Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir. 
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İhalenin yapılmasından sonra ihaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da 
kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin  dilekçe ile müracaatından itibaren bir ay 
içerisinde iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla  değiştirilinceye kadar 
İdare tarafından tutulacaktır. 

4.3. Tebligata  esas Türkiye'de adres  göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks 
numarası varsa elektronik posta adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.) 

4.4. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi, 
4.5. Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine 

ek olarak; 
• 2021 yılında alınmış ikametgâh belgesini veya yerleşim yeri belgesi (Onaylı veya e-Devlet 

üzerinden alınmış olmalı), 
•  Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini 

veya T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, 
•  Noter tasdikli imza beyannamesini, 
•  İhaleye katılacakların belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

alacağı belge, 
•  Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”, 
•  İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile Beyanı 
4.6.  Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine 

ek olarak; 
• İlgisine göre 2021 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet 

belgesi) gösterir belgeyi, 
• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 

tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, 
• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alacağı belge, 
• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” 
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı 
4.7. Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü 

maddelerine ek olarak; 
• Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri, 
• İhaleye katılacakların borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı 

belge, 
•  Dilekçe,“İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki 

tüm şartlara uyacağına dair” 
4.8. Vekâleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), 

(4.4)’üncü maddelerine ek olarak; 
•  İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ile isteklinin 

imza beyannamesini, vekâlet edilecek kişinin gerçek ya da tüzel kişi olmasına bağlı olarak gerçek 
ya da tüzel kişilerden istenen diğer belgeler. 

•  İhaleye katılacakların borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı 
belge, 

•  Dilekçe,”İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm 
şartlara uyacağına dair” 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair el yazısı ile Beyanı. 
4.9. Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1),(4.2), 

(4.3), (4.4)’üncü maddelerine ek olarak; 
• Ortaklık adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile tam 

yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, 
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• Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini, 
• Noter tasdikli ortak girişim  beyannamesini, 
• İhaleye katılacakların borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı 

belge, 
• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” 
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı, 
• İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartları da 

yerine getirmek zorundadır. 
Teklif sahibi ihale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen şartları 

kabul ettiğine dair taahhütname verecektir. İntifa hakkı sahibi Ergene Belediyesinin izni ile yapım 
işini alt yüklenicilere yaptırabilir. Bu durumda intifa hakkı sahibinin yapacağı tüm bildirimleri alt 
yüklenici yüklenecektir. 

- İntifa hakkı ihalesini alan demiryolu iltisak hakkının gerçekleştirilmesi için yaklaşık 
15.000.000 TL’lik, yatırım yapmayı taahhüt edecek olup, yapım işine ait her türlü hakedişleri 
idareye (Belediye’ye ) sunacaktır. 

- Yapım işine ait; saha betonu yükleme alanı, köprü, demiryolu bağlantılarının yapım 
esnasında belediyenin kontrolünde gerçekleştirilecektir. 

- Köprü yapımında proje, DSİ ve Belediye görüşü alınacaktır. Sözleşme tarihinden 
itibaren uygulama projeleri, köprü projeleri idareye (belediyeye) sunulacaktır. Köprü projesi 1+1 
araç geçişine geçişini sağlayacak şekilde ve mevcut derenin debisine uygun olarak 
projelendirilecektir. İmar yolu açık olup, gerekirse alternatif ulaşım yolu yapılacaktır. 

Yapılacak imalatlarda sorumlu şantiye şefi olarak en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi 
olacaktır. 

- İntifa Hakkı Sahibinin kazandığı kullanma ve yararlanma hakkı, tapuya tescil ile 
kurulur. Taşınmazın tamamen yok olması, kamulaştırılması, mahkeme kararı, cebri icra, intifa 
hakkı sahibinin ölümü veya tüzel kişiliğin sona ermesiyle, tescilin terkini veya süre belirlenmişse 
sürenin (sözleşme yapılması halinde, sözleşmedeki sürenin) bitmesiyle intifa hakkı sona erer. 

5- İhale; İhaleye ait Teklif Mektubunu içeren iç zarf (İhaleye iştirak eden özel ve tüzel 
kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve 
eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak 
yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme 
bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır. 

6- Tescile ait her türlü vergi, resim, harçlar v.s. giderler ihaleyi alan alıcıya aittir. 
7- İhaleye konusu olan taşınmazlara ait tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının 

incelenmesi ve taşınmazın bulunduğu yerin görülmesi, taşınmazın bulunduğu yer itibariyle, 
belediyemizden bilgi alınması ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır. 

8- İhale ile ilgili gerek ihale belgelerinin dış zarf içerisinde olması ile ilgili ve gerekse 
ihale öncesi iş ve işlemlerde ilanda tereddüt edilen hususlarda herhangi bir madde bulunmaması 
halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. 

9- İhaleye katılmak isteyen katılımcıların, tüm bu maddelerde yer alan şartları kabul 
ederek mutlaka yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ihale sonuçlandıktan sonra hiçbir 
hak talebinde bulunamayacaklardır. 

10- İHALE ŞARTNAMESİ VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA 
ALINACAĞI: İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri, Ergene Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünden 1.000,00-TL (BinTürkLirası) bedel  karşılığı temin edilebilir. 

11- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ: İstekliler 
usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale evraklarını 13.12.2021 Pazartesi günü saat 16.00’a 
kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 11629/1-1 
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11 ADET DERGİ İÇİN 3 KALEM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
İ.Ü.-Cerrahpaşa Üniversitesine 11 Adet Dergi İçin 3 Kalem Hizmet Alımı, 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20/a maddesine göre 
Pazarlık Usulüyle ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1- İdarenin 
a) Adresi   : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel 
  Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi/İdari Birimler 
  Binası/Avcılar Yerleşkesi/Avcılar/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0 212 404 07 95 / Faks: 0 212 404 0701 
c) Elektronik Posta Adresi  : bapsatinalma@iuc.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 
2- İhale konusu malın/hizmetin 

1- İleri düzey yayıncılık ve sekreterya hizmeti (11 dergi için) 12 Ay 

2- Dil kontrolleri (11 dergi için) 1.000.000 Kelime 

3- Web tabanlı hizmet alımı (ScholarOne, Publons,Web sayfası) 11 Dergi 

a) İhale Kayıt No : 2021/779742 
b) Teslim yerleri  : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / 
  Avcılar Yerleşkesi / Veteriner Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 03.01.2022’den 
  31.12.2022 tarihine kadar teslim edilecektir. (12 ay) 
d) İhale Tarihi ve Saati  : 03.12.2021 Cuma Günü Saat: 11.00’da 
3- Ön yeterlik/İhale değerlendirmesinin 
Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü /  
  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / 
  İdari Birimler Binası / Avcılar Yerleşkesi/ Avcılar / 
  İSTANBUL 
4- Ön yeterlik/İhale değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön 

yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 
4.1.2. (Değişik bent: 20/06/2021-31517 R.G./11. md., yürürlük: 19/08/2021) Teklif 

vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;- 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı 
dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur., 

4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.4. Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak 
olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu 
avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.9. (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 26. md.) Tüzel kişi tarafından iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine 
sahip (Ek ibare: 16/03/2019-30716 R.G/72. md., geçerlilik: 18/03/2020) ve Kanuna göre 
yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili 
olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
(Değişik ibare: 16/03/2019-30716 R.G/72. md., geçerlilik: 18/03/2020) ticaret sicil 
memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015–29384 R.G./12. md.; mülga ibare: 13/06/2019-30800 
R.G./25. md., yürürlük: 23/06/2019) 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 (Değişik ibare: 16/03/2019-30716 R.G/72. md., geçerlilik: 
18/03/2020) şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 
4.3.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.3.3. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 
5- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı İ.Ü.Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi / İdari Birimler Binası / Avcılar Yerleşkesi / Avcılar / İSTANBUL 
adresinden görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16) yatırılan bedelin makbuzu ile 
yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterlik/İhaleye başvuracak olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik/İhale başvurusu, ön yeterlik/ihale değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar 

İ.Ü.Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / İdari Birimler 
Binası / Avcılar Yerleşkesi / Avcılar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum 
8.1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9- Kısmi Teklif Verilmesi 
9.1. Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. 
 11587/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11684/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11697/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11698/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI  

DÜZELTME İLANI 

 
24.11.2021 tarihli ve 31669 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Cam 

Kardeşler Turizm Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.’ ne ait yasaklama formunda vergi kimlik numarası 
sehven yanlış yazılmış olup yasaklama kararı formu yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 11678/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11683/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11688/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11689/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 11290/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 11291/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 11368/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 11369/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 11507/1-1 
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek. 8. maddesi uyarınca (1 yıldan 

az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2022 yılı 
içerisinde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanarak 2 (iki) Canlı Model sözleşmeli 
personel alınacaktır. 

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

CANLI 
MODEL 

2 (İki) 

1) En az lise mezunu olmak. 

2) KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar mülakat sonucuna göre 
belirlenecektir. 

3) Vücut bütünlüğüne sahip olmak. 

4) Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve 
dayanıklı olması (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu 
ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması uygun görülen 
adaylardan istenilecektir.). 

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 

a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 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 malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak 

Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır) 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3- Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda 

belirlenecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
1- Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 

15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık 
Binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru 
yapılacaktır. 

2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için 

gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 
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7 (yedi) iş günü içerisinde https://www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) 
katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan 
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme  yapılacaktır. 
Asıl ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması 
yapılacaktır.  Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olanların ataması yapılacak 
olup, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmayanların atamaları 
yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi veya karekodlu e-Devlet çıktısı 
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
4- Fotoğraf (1 adet), 
5- Adli Sicil Kaydı e-Devlet Çıktısı 
6- Başvuru Formu 

 11614/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim 
üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli 
taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. 

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 
tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE : Mühendislik Fakültesi 
AKADEMİK UNVANI : Doktor Öğretim Üyesi    
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Bilgisayar Mühendisliği alanında yurtdışında doktora yapmış olmak. 

Robotik ve makine öğrenmesi alanlarında yurtdışı doktora sonrası çalışma deneyimine sahip 
olmak. Endeksler tarafından taranan prestijli yurtdışı dergilerde çok sayıda yayın yapmış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 

 11657/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Fen – Edebiyat Fakültesi’nde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi 

kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama 
Esasları” uyarınca Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş 
oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri içeren 1 nüsha dosya ve 3 
adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına 
başvurmaları duyurulur. 

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna 
ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen 
şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aranan Nitelikler 
Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik Genel Fizik 1 (a), (b) 

Aranan Nitelikler: 
(a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak. 
(b) Sicim teorisi, yapay öğrenme, kuantum bilgi teknolojileri ve hesaplamalı fizik 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 
 11593/1-1 

—— • —— 
Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
23.11.2021 tarihli ve 31668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıdaki öğretim üyesi 

kadro ilanı iptal edilmiştir. 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM DALI/ 

PROG. 
KADRO 
UNVANI 

DERECE ADET 

Hukuk 
Fakültesi 

Maliye ve 
Ekonomi 

Ekonomi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (12)* 1 1 

 11669/1-1 
—— • —— 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

24.11.2021 tarih ve 31669 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
öğretim elemanları alımı ilanımızdaki aşağıda belirtilen kadroda düzeltme yapılmış olup 
kadromuza başvurular halen devam etmektedir. 

 



30 Kasım 2021 – Sayı : 31675 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

Unvan D ALES Dil Fakülte/MYO Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
/Program 

Açıklama 

Öğr. 
Görevlisi 

(Ders 
verecek) 

2 70 Muaf Tuzluca MYO 
Ulaştırma 
Hizmetleri 

Posta 
Hizmetleri 

Telekomünikasyon 
Mühendisliği, Lojistik, 

İşletme veya İktisat 
bölümlerinin birinde tezli 

yüksek lisans yapmış 
olmak. 

İlan olunur. 11699/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 24.11.2021 Karar No: 7532 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Safir Sondaj ve Kuyu Tamamlama Hizm. Dan. 
   San. Tic. Ltd. Şti. 
• MERKEZ VE TEBLİGAT 
ADRESİ : Prof. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad. 
   Anchor İş Merkezi No: 7 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 11.03.2021, 05.04.2021 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 29.511 hektar 
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Ankara, Bolu 
• PAFTA NUMARASI : H27-b3, b4 
KARAR: 
Safir Sondaj ve Kuyu Tamamlama Hizm. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Ankara ve Bolu 

illerinde 29.511 hektarlık H27-b3, b4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin 
müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 11626/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İzmir 1. İcra Müdürlüğünün 2019/2541 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 11590/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, sözleşmeli personel 
alımıyla ilgili 25/11/2021 tarihli ve 31670 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak 
yayımlanan; 

“Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı İlanı” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İlan olunur. 
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ VE STAJYER HAVA TRAFİK 

KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI İLANI 
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER  
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. 
Görev Yeri: DHMI (Taşra). 
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanları ve Sayısı: 
Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 11 
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 50 
KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan.  
KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 
30472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak 
Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları 
yapılacaktır. 

Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar: 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) 18 yaşını tamamlamış olmak, 
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin 
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı 
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş 
ve üzeri puan almış olmak. 

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar: 
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine 

göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav 
aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- 
duyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.), 
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c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek 
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak 
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye 
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar 
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve 
elenirler.), 

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en 
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik 
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (13.12.2016 tarihinden 
sonraki belgeler geçerlidir.). 

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava 
Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”) 

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar: 
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 27/06/2022 tarihi itibariyle, 27 yaşından 

gün almamış olmak (27/06/1996 ve sonrasında doğmuş olmak.), 
c) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine 

göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav 
aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- 
duyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.), 

d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek 
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak 
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye 
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar 
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve 
elenirler.), 

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en 
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik 
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (13.12.2016 tarihinden 
sonraki belgeler geçerlidir.). 

f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği 
kesilmemek. 

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
Adayların seçme sınavı; 
- Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının 

herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar 
verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınavdan, 

- Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır. 
(Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair 
Yönetmelik Madde:13) 

BAŞVURU ŞEKLİ: 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların 

sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli 
seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır. Başvurular 01.12.2021-13.12.2021 tarihleri 
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arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı 
Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 
gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde 
(13.12.2021 günü saat 23.59’a kadar) yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların 
talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER: 
a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi 

(ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması 
durumunda yüklenecektir.), 

b) Asistan Hava Trafik Kontrolörü ilanına başvuracaklar için Hava Trafik Kontrolör 
Lisansı. 

Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için 
çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) 
yayımlanacaktır. 

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU: 
Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara 

ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) 
ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav 
tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan 
edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

SINAV KONULARI: 
Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen 

konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında 
değişiklik yapılabilir. 

Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu 
düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış 
EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır. 

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, 
rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan 
oluşur. 

Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; 
liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti 
ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 
yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle 
gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin 
bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade 
yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir. 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde 

alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar 
destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam 
puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava 
çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan 
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alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı 
kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam 
puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar 
adayların, KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı 
puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tercihlerine göre yapılır. 

Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS 
puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan, 
Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle 
önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. 
Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi 
durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş 
pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır. 

İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir 
mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır. 

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ: 
Başvurular 01.12.2021 tarihinde başlayacak ve 13.12.2021 günü mesai bitiminde sona 

erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 01.12.2021-13.12.2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı 
Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların 
talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla 
başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde 
(www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar 
sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 
ulaşabilecektir. 

SINAV BAŞVURUSUNDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER: 
Asistan Hava Trafik Kontrolörü veya Stajyer Hava Trafik Kontrolörü giriş sınavına 

başvuran adaylara ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri, 6698 
sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi 
için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda; 

- Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması, 
- İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması 
- Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, 
- Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti 
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. 
DİĞER HUSUSLAR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek 

personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği 
isteğinde bulunamayacak olup, adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları 
gerekmektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
kariyerkapisi@dhmi.gov.tr 
(312) 204 2852-2613-2694 
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KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK 
ADAY ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ DAĞILIMI 
 
ADIYAMAN HAVALİMANI MD.  : 1 
ELAZIĞ HAVALİMANI MD.  : 1 
ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT HAVALİMANI MD.  : 1 
HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD.  : 2 
KAPADOKYA HAVALİMANI MD.  : 1 
MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD.  : 1 
SİİRT HAVALİMANI MD. : 1 
ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. : 2 
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 1 
 
KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK 
ADAY STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ DAĞILIMI 
 
ADIYAMAN HAVALİMANI MD. : 2 
AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. : 2 
Aydın Çıldır Havalimanı : 1 
BİNGÖL HAVALİMANI MD. : 1 
ELAZIĞ HAVALİMANI MD. : 3 
GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞ. MD. : 1 
GÖKÇEADA HAVALİMANI MD. : 2 
HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD. : 2 
HATAY HAVALİMANI MD. : 1 
IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. : 1 
İSTANBUL HAVALİMANI BAŞMD. : 5 
İstanbul Hezarfen Havalimanı : 2 
KASTAMONU HAVALİMANI MD. : 2 
Kütahya Zafer Havalimanı : 1 
MARDİN HAVALİMANI MD. : 1 
MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. : 2 
RİZE ARTVİN HAVALİMANI MD. : 5 
SİİRT HAVALİMANI MD. : 1 
SİNOP HAVALİMANI MD. : 2 
ŞANLIURFA-GAP HAVALİMANI MD. : 2 
ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. : 3 
TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI MD. : 1 
TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD. : 3 
UŞAK HAVALİMANI MD. : 1 
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 2 
Zonguldak Çaycuma Havalimanı : 1 

    11709/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek 

üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, 
ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır. 

UNVANI 
KADRO 
KODU 

ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

Hemşire 
/Lisans 

01 38 
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans 
programlarının birinden mezun olmak. (F.Ü. Hastanesinde görev yapacak.) 

Hemşire 
/Lisans 

02 7 
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans 
programlarının birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacak.) 

Psikolog 
/Lisans 

03 1 
Psikoloji lisans programından mezun olmak. (Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığında görev yapacak.) 

Sağlık Teknikeri 
/Röntgen/Önlisans 

04 6 
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun 
olmak. (F.Ü. Hastanesinde görev yapacak.) 

Sağlık Teknikeri  
/Röntgen/Önlisans 

05 2 
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun 
olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacak.) 

Sağlık Teknikeri 
/Diş Protez/Önlisans 

06 2 
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacak.) 

Diğer Sağlık Personeli   
/Diş Protez/Önlisans 

07 1 
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacak.) 

Destek Personeli  
(Temizlik Hizmetleri)  
/Lise ve Dengi 

08 3 

- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak, 
- Temizlik görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve 
benzeri engelleri bulunmamak, 
- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, 
- 2020 KPSSP94 puanı en az 70 olmak.  
 (Rektörlük birimlerinde görev yapacak.) 

TOPLAM  60  

1-Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde 
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

Genel Şartlar: 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 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 muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,  

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 

2-Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi 
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 
sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi 
halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak, 

3-2020 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak, 
4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
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Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca 
binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması 
gerekir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1-Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. 

Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon 
için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması 
gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

2-Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday 
olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

3-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla 
pozisyona başvuru yapamayacaktır. 

4-Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 
alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması 
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

5-Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak 
olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

6-Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde 
yapılabilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: 
Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2020/KPSS P94, önlisans mezunları 

için 2020/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme 
yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan 
adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, 
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan 
edilecektir. 

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan 
adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının 
tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten 
çağrılacakların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından 
(http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) 
bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği 
veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli 
personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu 
kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.  
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 
1-Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların 

onaylı sureti) 
2-Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir) 
3-KPSS sonuç belgesi 11592/1-1 
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi 
alınacaktır.  

1- Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli 
doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti,  yayın listesini ve bilimsel çalışma 
ve yayınlarını kapsayan 6 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 7 
takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu 
hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) 
2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, 

tasdikli doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti,  yayın listesini ve bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere 
toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu 
hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR  
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir.  
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.  
3. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.  
4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.  
5. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.  
Başvuru Yeri : 
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep 

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta 
ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan 
başvurular ve posta ile yapılan başvurular zamanında gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır.) 

İlan No: Birimi Bölümü ABD Unvanı Der. Adet Açıklama 

2021/24 Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

İç Hastalıkları 
(Geriatri) Profesör 1 1 

Geriatri alanında uzmanlığını almış 
ve ilgili alanda doçentlik unvanına 
sahip olmak. 

2021/25 Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Dahili Tıp 
Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 İlgili alanda doçentlik unvanına sahip 

olmak. 

2021/26 Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri Patoloji Profesör 1 1 İlgili alanda doçentlik unvanına sahip 

olmak. 

2021/27 Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 İlgili alanda doçentlik unvanına sahip 

olmak. 

2021/28 Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi 

Dr.Öğretim 
Üyesi 2 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında 

uzmanlığını almış olmak. 

2021/29 Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın Doğum 
ve Hastalıkları 

Dr.Öğretim 
Üyesi 2 1 Kadın Doğum ve Hastalıkları 

alanında uzmanlığını almış olmak. 

2021/30 Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Dahili Tıp 
Bilimleri Kardiyoloji Dr.Öğretim 

Üyesi 2 1 Kardiyoloji alanında uzmanlığını 
almış olmak. 

2021/31 Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Dahili Tıp 
Bilimleri Acil Tıp Dr.Öğretim 

Üyesi 3 1 Acil Tıp alanında uzmanlığını almış 
olmak. 

2021/32 Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 
ve Haslıkları 

Dr.Öğretim 
Üyesi 4 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında uzmanlığını almış olmak. 

2021/33 Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Dahili Tıp 
Bilimleri İç Hastalıkları Dr.Öğretim 

Üyesi 4 1 İç Hastalıkları alanında uzmanlığını 
almış olmak. 

2021/34 
Tıp Fakültesi 

Dekanlığı 
(Öncelikli alan) 

Temel Tıp 
Bilimleri Tıbbi Biyokimya Dr.Öğretim 

Üyesi 5 1 Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlığını 
almış olmak. 

 11599/1-1 
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca 
öğretim elemanı alınacaktır. 

Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı Unvan 
Kadro 

Derece 
Adet Nitelik 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Bölümü 

Yabancı Diller 
Anabilim Dalı 

Öğretim 
Görevlisi 

6 3 

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, ya da pedagojik 
formasyon belgesi olması şartıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı 
ya da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden lisans 
mezunu olmak ve bu bölümlerin birinden ya da Eğitim 
Bilimlerinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Alanında 
Yükseköğretim kurumlarında en az üç (3) yıl ders vermiş 
olmak ve bunu çalışmış olduğu kurumlardan 
belgelendirmek. 

İLAN TARİHİ : 30.11.2021 
SON BAŞVURU TARİHİ : 14.12.2021 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 15.12.2021 
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 17.12.2021 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 22.12.2021 
ALES PUANI KOŞULU : 70 (Sözel) 
YDS/EŞDEĞERİ YABANCI DİL KOŞULU : 90 
BAŞVURU ŞEKLİ : Şahsen, Posta 
İSTENEN BELGELER: 
1-Dilekçe 
2-Özgeçmiş 
3-Fotoğraf (3 adet son 6 ay içinde çekilmiş olmalı) 
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi 
5-Onaylı lisans ve yüksek lisans diploma fotokopisi 
6-Tecrübe şartını sağladığına ilişkin belge (Çalışmış olduğu kurum/kurumlardan alınan 

resmi yazı ve SGK dökümü) 
7-ALES belgesi (Sözel puan türü) 
8-Yabancı dil belgesi 
9-Transkript (Lisans ve yüksek lisans) 
10-Adli sicil kaydı 
11-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge 
Başvurular Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılacaktır. 
Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. 
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması 

gerekmektedir. 
Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler 

Üniversitemizin web sayfasından (www.idu.edu.tr)  yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

 11603/1-1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim 

dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili 
maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim 
Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 
Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e 
göre öğretim elemanı alınacaktır. 

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokullarının web 
sayfalarında bulunan adreslerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan 
hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup, sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden 
yayınlanacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son 
başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.) 

* Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı 
bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir. 

İSTENEN EVRAKLAR   
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ 

Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer 
alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.), 

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları, 
4. İlan tarihi itibari ile düzenlenmiş yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi fotokopileri 

veya e-Devlet çıktısı (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için), 
5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi veya e-imzalı nüshası veya e-Devlet 

çıktısı (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.), 

6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, 
7. ALES belgesi fotokopisi, 
8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç), 
9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması zorunludur.) 
10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya 
11. Tecrübe/Sertifika belgesi. 
 NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada 

meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web sayfasında 
yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir. 

* Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren 
belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

SINAV TAKVİMİ: 
Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihi      30.11.2021 – 14.12.2021 

Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi    17.12.2021 

Sınav Giriş Tarihi  21.12.2021 

Sonuç Açıklama Tarihi 23.12.2021  
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S.No. Birim Bölüm ABD/Program Unvan Der. Adet ALES 
Puanı 

Yabancı 
Dil 

Puanı 
Nitelik 

1 İlahiyat 
Fakültesi 

Temel 
İslam 

Bilimleri 

Kur'an-ı Kerim 
Okuma ve 
Kıraat İlmi 

Öğretim 
Görevlisi    
  (Ders 

Verecek) 

5 1 70 50 

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler 
Fakültesi lisans mezunu olmak. Tefsir 
Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. Belgelendirmek şartıyla, lisans 
mezuniyeti sonrası yükseköğretim 
kurumlarında en az 2 eğitim öğretim yılı 
Kur'an-ı Kerim Okuma, Tecvid ve Kıraat 
alanlarında ders verme tecrübesi 
bulunmak. 

2 Rektörlük Türk Dili - 

Öğretim 
Görevlisi 
(Zorunlu 

Ortak Ders) 

5 1 70 50 

Üniversitemiz Türkçe Öğretim, 
Uygulama ve Araştırma Merkezinde 
çalıştırılmak üzere; fakültelerin Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu 
olmak ve Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, 
Türk Halk Bilimi Anabilim Dallarının 
birinden tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. Belgelendirmek şartıyla, bir 
yükseköğretim kurumu tarafından 
verilen Pedagojik Formasyon ve 
Yabancılara Türkçe Öğretimi 
Sertifikalarına sahip olmak. 

3 Rektörlük - - 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

5 1 70 50 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 
görevlendirilmek üzere; Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak ve ilgili alanlardan 
birinden tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. 

4 Rektörlük - - 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

5 1 70 50 

Dijital Dönüşüm Ofisinde 
görevlendirilmek üzere; Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi 
ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri 
ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme 
bölümlerinin birinden lisans mezunu 
olmak ve ilgili alanlardan birinden tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 

5 Rektörlük - - 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

5 1 70 50 

Kariyer Uygulama ve Araştırma 
Merkezinde görevlendirilmek üzere; 
Fakültelerin Psikoloji Bölümü, Eğitim 
Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Bölümü, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültelerinin ve İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesine eşdeğer fakültelerin 
tüm bölümlerinin birinden lisans mezunu 
olmak ve bu bölümlerle ilgili alanlardan 
birinden tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. Belgelendirmek şartıyla lisans 
mezuniyeti sonrası; aşağıdaki alanların 
herhangi birinde kurgulama-geliştirme-
yazım-yürütme süreçlerinde en az 2 yıl 
tecrübe sahibi olmak: 
• Proje döngüsü, 
• Ulusal ve uluslararası destek 
programları (TÜBİTAK, KOSGEB, 
Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı, AB 
projeleri), 
• Girişimcilik - İnovasyon (Yenilikçilik). 

6 

Lüleburgaz 
Havacılık 
ve Uzay 
Bilimleri 
Fakültesi 

Uçak 
Bakım 

ve 
Onarım 

Uçak Bakım 
ve Onarım 

Araştırma 
Görevlisi 4 1 70 50 

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 
veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü lisans mezunu olmak ve bu 
alanlardan birinde tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

 11622/1-1 
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve 
sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi : 30 Kasım 2021 
Son Başvuru Tarihi : 14 Aralık 2021 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 21 Aralık 2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 24 Aralık 2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 28 Aralık 2021 

İLAN 

NO 
BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI 

/ PROGRAMI 
UNVANI ADEDİ 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

İLAN ÖZEL ŞARTI 
BAŞVURU YERİ 

BAŞVURU ADRESİ 

2021101 
Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Teknolojisi 

Farmasötik 

Biyoteknoloji 

Araştırma 

Görevlisi 

(Öncelikli 

Alan) * 

1 SAY 

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, 

eczacılık anabilim 

dallarından/programlarından birinde 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

(Doktora eğitimini farmasötik 

biyoteknoloji bilim dalında 

yapacaktır.) 

Eczacılık Fakültesi 

Dekanlığı 

Taşlıçiftlik 

Yerleşkesi 

TOKAT 

2021102 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Donanımı 

Araştırma 

Görevlisi 

(Öncelikli 

Alan) * 

1 SAY 

Bilgisayar mühendisliği lisans 

mezunu olmak ve bilgisayar 

mühendisliği anabilim 

dalında/programında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Dekanlığı 

Taşlıçiftlik 

Yerleşkesi 

TOKAT 2021103 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Yazılımı 

Araştırma 

Görevlisi 

(Öncelikli 

Alan) * 

1 SAY 

Bilgisayar mühendisliği lisans 

mezunu olmak ve bilgisayar 

mühendisliği anabilim 

dalında/programında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

2021104 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi 

Araştırma 

Görevlisi 

(Öncelikli 

Alan) * 

1 SAY 

Tıp veya veteriner fakültesi mezunu 

olup anatomi (tıp) anabilim 

dalında/programında doktora 

yapıyor olmak 

Tıp Fakültesi 

Dekanlığı Ali Şevki 

Erek Yerleşkesi 

TOKAT 

2021105 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji 

Araştırma 

Görevlisi 

(Öncelikli 

Alan) * 

1 SAY 

Fizyoloji (tıp) anabilim 

dalında/programında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

2021106 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Araştırma 

Görevlisi 

(Öncelikli 

Alan) * 

1 SAY 

Histoloji ve embriyoloji (tıp) anabilim 

dalında/programında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

2021107 
Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim 

Programları 

ve Öğretim 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

SAY 

SÖZ  

EA 

Eğitim programları ve öğretim 

anabilim dalında/programında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak 

Eğitim Fakültesi 

Dekanlığı 

Taşlıçiftlik 

Yerleşkesi 

TOKAT 
2021108 

Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı Diller 

Eğitimi 
İngiliz Dili Eğitimi 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

SAY 

SÖZ 

 EA 

İngiliz dili eğitimi anabilim 

dalında/programında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 
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2021109 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Yakınçağ Tarihi 

Araştırma 

Görevlisi 
1 SÖZ 

Tarih lisans mezunu olup yakınçağ 
tarihinde tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. Yakınçağ tarihi alanında 
doktora ders aşamasında olmak 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 
Dekanlığı 
Taşlıçiftlik 
Yerleşkesi 

TOKAT 

20211010 

İktisadi ve 
İdari 

Bilimler 
Fakültesi 

Maliye Mali Hukuk 
Araştırma 
Görevlisi 

1 EA 

Maliye lisans mezunu olmak ve 
maliye anabilim 

dalında/programında tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Dekanlığı 
Taşlıçiftlik 
Yerleşkesi 

TOKAT 

20211011 
Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Beden Eğitimi ve 

Spor 

Araştırma 

Görevlisi 
1 EA 

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 
lisans mezunu olmak ve ilgili 

anabilim dalında/programda tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekanlığı 

Taşlıçiftlik 
Yerleşkesi TOKAT 

20211012 
Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Spor 

Yöneticiliği 

Spor Yönetim 

Bilimleri 

Araştırma 

Görevlisi 
1 EA 

Spor yöneticiliği lisans mezunu 
olmak ve spor yöneticiliği veya 
beden eğitimi ve spor anabilim 

dallarından/programlarından birinde 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

20211013 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Biyoloji 

Araştırma 

Görevlisi 
1 SAY 

Moleküler biyoloji ve genetik lisans 
mezunu ve tıbbi biyoloji anabilim 

dalında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. Tıbbi biyoloji alanında 

doktora ders aşamasında olmak 

Tıp Fakültesi 
Dekanlığı Ali Şevki 

Erek Yerleşkesi 
TOKAT 

20211014 

Zile Dinçerler 
Turizm 

İşletmeciliği 
ve Otelcilik 

Yüksekokulu 

Rekreasyon 
Yönetimi 

Rekreasyon 
Yönetimi 

Araştırma 
Görevlisi 

1 SÖZ 

Turizm işletmeciliği ve otelcilik 
lisans mezunu olup turizm 

işletmeciliğinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. Turizm 

işletmeciliğinde doktora tez 
aşamasında olmak. 

Zile Dinçerler Turizm 
İşletmeciliği ve 

Otelcilik 
Yüksekokulu 
Müdürlüğü 

Zile / TOKAT 

20211015 
Adalet Meslek 
Yüksekokulu 

Büro Hizmetleri 
ve Sekreterlik 

Hukuk Büro 
Yönetimi ve 
Sekreterliği 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
verecek) 

1 
SÖZ  
EA 

Hukuk alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak, yükseköğretim 

kurumlarında en az 5 yıl öğretim 
elemanı olarak uyap ve klavye 

dersleri vermiş olmak. 

Adalet Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürlüğü 
Taşlıçiftlik 
Yerleşkesi 

TOKAT 

20211016 
Artova Meslek 
Yüksekokulu 

Terapi ve 
Rehabilitasyon 

Engelli Bakımı 
ve 

Rehabilitasyon 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
verecek) 

1 
SAY 
SÖZ  
EA 

Zihin engelliler eğitimi alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olup, tezli 
yüksek lisans mezuniyet sonrası 
özel eğitim veren bir kurumda en 
az bir yıl çalışma, yükseköğretim 
kurumlarında özel eğitim alanında 

en az bir dönem ders verme 
deneyimi olmak 

Artova Meslek 
Yüksekokulu 

Müdürlüğü Artova / 
TOKAT 

20211017 
Eğitim 

Fakültesi 
Özel Eğitim 

Zihin Engelliler 
Eğitimi 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

1 SÖZ 

Zihin engelliler eğitimi alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak, dil ve 
konuşma bozukluğu ile Türk işaret 

dili eğitimleri almış olmak 

Eğitim Fakültesi 
Dekanlığı 
Taşlıçiftlik 
Yerleşkesi 

TOKAT 
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20211018 
Tokat Meslek 

Yüksekokulu 

Otel, Lokanta 

ve İkram 

Hizmetleri 

Aşçılık 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

1 

SAY 

SÖZ  

EA 

Aile ekonomisi ve beslenme eğitimi 

öğretmenliği lisans mezunu olmak, 

kamuda aşçılık alanında en az 3 yıl 

çalışma, ilgili alanda en az 10 yıl 

ders verme deneyimi olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında en az 

2 eğitim öğretim yılı ders verme 

deneyimi olmak Tokat Meslek 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü 

Taşlıçiftlik 

Yerleşkesi 

TOKAT 

20211019 
Tokat Meslek 

Yüksekokulu 

Otel, Lokanta 

ve İkram 

Hizmetleri 

Aşçılık 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

1 

SAY 

SÖZ  

EA 

Gıda mühendisliği lisans mezunu 

olup gıda biyoteknolojisi alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Yemek üretim alanında gıda 

mühendisi olarak iş tecrübesi 

olmak. 

20211020 
Tokat Meslek 

Yüksekokulu 

Otel, Lokanta 

ve İkram 

Hizmetleri 

Aşçılık 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

1 

SAY 

SÖZ  

EA 

Turizm işletmeciliği ve otelcilik 

eğitimi lisans mezunu olmak. 

Kamuda en az 8 yıl yiyecek içecek 

alan dersi vermiş olmak ve MEB 

yemek pişirme teknikleri eğitimi 

almış olmak 

20211021 

Tokat Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Dişçilik 

Hizmetleri 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

1 
SAY  

EA 

Diş hekimliği fakültesi mezunu 

ve en az 10 yıl kamuda diş 

hekimi olarak çalışma tecrübesi 

olmak. 

Tokat Sağlık 

Hizmetleri MYO 

Müdürlüğü 

Taşlıçiftlik 

Yerleşkesi 

TOKAT 

20211022 
Turhal Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Teknolojileri 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

1 
SAY  

EA 

Bilgisayar Mühendisliği lisans 

mezunu olmak. Bilgisayar 

Mühendisliği veya Mekatronik 

Mühendisliğinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Turhal Meslek 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü Turhal / 

TOKAT 

20211023 Rektörlük 

Kariyer Uygulama ve Araştırma 

Merkezinde görevlendirilmek 

üzere 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

1 SAY 

Makina mühendisliği lisans ve 

makina mühendisliği tezli yüksek 

lisans mezunu olmak. Kalite, iş 

sağlığı ve güvenliği yönetim 

sistemleri ve KOSGEB uygulamalı 

girişimcilik eğitimi almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında en az 

bir eğitim öğretim dönemi ders 

verme deneyimi olmak 

Rektörlük Personel 

Daire Başkanlığı 

Taşlıçiftlik 

Yerleşkesi TOKAT 

20211024 Rektörlük 

Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğünde 

görevlendirilmek üzere 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

1 

SAY 

SÖZ  

EA 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce 

Öğretmenliği, İngilizce Mütercimlik 

ve Tercümanlık veya Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu 

olmak ve ilgili anabilim 

dalların/programların birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 
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(*) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereğince öncelikli alan kapsamında alınacak 

olup giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER : 

-Başvuru Formu ve Dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

-ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı) 

-Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul belgelerin kontrol kodu olan 

internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti) 

-Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu 

kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-Devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir) 

-Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya 

bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-Devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir) 

-Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Belgesi ve Transkript (Halen yapılan yüksek 

lisans/doktora eğitimi ile ilgili öğrenci belgesinin e-Devlet çıktısı, transkriptin aslı ya da ıslak 

imzalı onaylı sureti) (İlgili anabilim dalında yüksek lisans/doktora yapıyor olmak şartı istenilen 

ilanlarda, öğrenci belgesinde anabilim dalı yazmayanlar için ayrıca Enstitü Müdürlüklerinden 

eğitim yaptığı anabilim dalı ve danışmanının da belirtildiği ıslak imzalı/elektronik yazıyı ibraz 

etmeleri gerekmektedir.) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranlar için istenecektir.) 

-Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak) (e-Devlet çıktısı) (Erkek 

adaylar için) 

-Deneyim Belgesi / Hizmet Belgesi (Aslı) (Devlet memuru olanlardan onaylı hizmet 

cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belgelerin asılları, sigortalı olarak çalışanlardan SGK 

hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belgelerin asılları) (Yükseköğretim 

Kurumlarında ders verme deneyimi ile ilgili kurumdan alınacak onaylı belge) 

-Özgeçmiş 

-Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz) 

-Fotoğraf (1 adet) 

-Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin 

edilebilir.) 

-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden 

temin edilebilir.) 

Genel Şartlar : 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
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2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 

kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 

dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 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 kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 

yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 

istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

Özel Şartlar : 

1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

belirtilen şartları taşıyor olmak. 

2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 

şartı aranır. 

3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 

tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

4. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

5. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

6. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi 

uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır. 

7. Öncelikli alanlarda ilan edilen kadrolara atanacak adayların işlemlerinde “Öncelikli 

Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer 

Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır. 
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Muafiyet : 

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, ilgili Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

AÇIKLAMALAR : 

1. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/03/2017 tarihli toplantısında alınan Karar 

gereğince; 

-06/02/2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim 

Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran, ancak 2016-2017 Güz yarıyılından 

itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile, 

-Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 

Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile 

ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 Güz döneminde azami öğrenim sürelerinin 

yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. 

2. Araştırma görevlisi kadrosunu kazanan adayların yasal öğrenim süresi içerisinde mezun 

olma durumu hariç ilanda belirtilen lisansüstü eğitim alanında kayıt sildirmeleri veya tezli yüksek 

lisans mezunu olduktan sonra doktorada başka bir alana kayıt yaptırmaları halinde atamaları 

yapılmaz. 

3. Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, 

hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları 

dikkate alınmaz. 

4. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden 

fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Hangi kadroya 

başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile) 

5. Başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta 

ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan başvuru sahibi sorumludur. 

6. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde 

yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru tarihine kadar 

ilgili birime ulaşmalıdır. 

7. Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür olmalı, bu bilgiler ve mührün 

okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir. 

8. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir. 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a 
dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz 
resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında 
Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış 
öğretim üyeleri alınacaktır.      

Başvuru Şartları:      
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
*Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı 

nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden 
“Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi 
onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi 
gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile 
bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-
öğretim faaliyetlerini, Yabancı dil sınav sonuç belgeleri (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından 
eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör kadrosu için 
beş adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile ilgili Fakülte 
Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.   

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 
denkliğinin olması şarttır. 

*Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.  
(*)Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 
yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan asgari 85 (seksen beş) puan şartını sağlamaları gerekmektedir. T.C. Yaşar 
Üniversitesi Senatosu’nun 16.11.2021 tarih ve 441 sayılı toplantı kararı gereği, Hukuk Fakültesi 
ile Adalet Meslek Yüksekokulu için, öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda, adaylarda 
1.yabancı dil (İngilizce) 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan ile varsa 2.yabancı dil 
(Fransızca/Almanca) 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, şartları 
aranır.  

*Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 
gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı 
Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İdare, gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
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Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölüm 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi 

Uzmanlık Alanı 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü  

Prof.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Milletlerarası 
Hukuk bilim alanında almış olmak. 
Uluslararası Kamu Hukuku, Uluslararası 
İnsan Hakları Hukuku alanlarında 
eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış 
olmak.  

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk 
Bölümü  

Prof.Dr. 1 

Doçentlik derecesini İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku bilim alanında almış, 
aynı alanda eğitim, araştırma ve yayınlar 
yapmış olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk 
Bölümü 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktora derecesini Özel Hukuk alanında 
almış olmak. Medeni Hukuk alanında 
eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış 
olmak. 

İletişim 
Fakültesi 

Yeni Medya ve 
İletişim 

Bölümü (*) 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

İletişim/Öğretim Teknolojileri, Görsel 
İletişim Tasarımı alanlarında 
uzmanlaşmış, bu alanlarda eğitim, 
araştırma ve yayınlar yapmış olmak.   

İletişim 
Fakültesi 

Radyo, 
Televizyon ve 

Sinema 
Bölümü (*) 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktora derecesini Sinema-
Televizyon/Film, Medya ve Televizyon 
alanlarından birinde almış olmak. 
Sinema ve Televizyonda Kültürel 
Çalışmalar alanında uzmanlaşmış, ilgili 
alanlarda eğitim, araştırma ve yayınlar 
yapmış olmak.   

Mühendislik  
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 
Bölümü (*) 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktora derecesini Makine 
Mühendisliği alanında almış olmak. 
Malzemeler ve İmalat Yöntemleri 
alanında uzmanlaşmış, eğitim, araştırma 
ve yayınlar yapmış olmak.  

Adalet 
Meslek 

Yüksekokulu 
Adalet Bölümü 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktora derecesini İdare Hukuku 
Anabilim dalında almış olmak. İnfaz 
Hukuku alanında uzmanlaşmış, bu 
alanlarda eğitim, araştırma ve yayınlar 
yapmış olmak.   
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 25/11/2021 Tarihli ve 1227, 1228,

1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235 ve 1236 Sayılı Kararları

YÖNETMELİKLER
–– Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında

Yönetmelik
–– Orman Kanununun 18 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
–– Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve

Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik
Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(SGM-2021/28)

–– Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi
Uygulama Tebliği (No: 2021/37)

–– Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun
Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

–– Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 6/10/2021 Tarihli ve 2018/27658 Başvuru Numaralı Kararı

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
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