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Adalet Bakanlığından:

ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Destek
ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “39 uncu
maddeleri,” ibaresi “39 uncu maddeleri ile 41/A maddesi,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir. 

“n) Diğer personel: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri bünyesinde müdür,
müdür yardımcısı ve adli destek görevlisi dışındaki çalışanları,

o) Müdür yardımcısı: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısını,”
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“g) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının
yerine getirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“f) Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Hizmetleri Şube Müdürlüğü.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir.
“Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE 16/A- (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki hizmetleri şube müdürlüğü-

nün görevleri şunlardır:
a) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının

etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının

yerine getirilme sürecinde çocukların örselenmesini önleyici tedbirleri almak. 
c) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ulusal ve uluslararası ge-

lişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak, projeler geliştirmek ve mevzuatın ge-
liştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının
yerine getirilme sürecinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile koordineli
şekilde çalışmalar yürütmek.

d) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ihtiyaç duyulan konularda
araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yürütmek.

e) Mevzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Müdürlüklerde bir müdür ile yeterli sayıda müdür yardımcısı, adli destek görevlisi

ve diğer personel bulunur.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“g) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının

yerine getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.
“e) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemleri bürosu.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir.
“Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemleri bürosu
MADDE 27/A- (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemleri bürosunun görevleri

şunlardır:
a) Mahkemeler tarafından verilen çocuk teslimine ilişkin ilam ve tedbir kararlarının ye-

rine getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
b) Mahkemeler tarafından verilen çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve ted-

bir kararlarının yerine getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
c) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
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“(3) Sosyal inceleme raporu adli destek görevlisi tarafından ilgili kişilerle görüşmeler
yapılmasının yanında, sosyal ortam incelemeleri gerçekleştirilmek suretiyle hazırlanır. Sosyal
ortam incelemesi yapılamaması ya da bu incelemeye gerek görülmemesi hâlinde gerekçesi ra-
porda belirtilir. 

(4) Hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesi istenen kişilerin yanı sıra, çocuğun
üstün yararının gerektirmesi hâlinde tarafların sosyal çevresini oluşturan ilgili kişilerle de gö-
rüşmeler yapılabilir.

(5) Sosyal inceleme yapılan kişilerin tespit edilen diğer destek ihtiyaçlarının karşılana-
bilmesine yönelik tedbir önerilerine de sosyal inceleme raporunda yer verilebilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 75- (1) Müdürlüklerde bir müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı, adli destek

görevlisi ve diğer personel görev yapar.
(2) Müdürlüklerde görev yapan personelin özlük işlemleri Bakanlık Personel Genel

Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.”
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adalet

komisyonu” ibaresi “Bakanlık”, “zabıt kâtibi” ibaresi “diğer personel”, üçüncü fıkrasında yer
alan “zabıt kâtipleri” ibaresi “diğer personel” şeklinde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasına “du-
yulması hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada
yer alan “yardımcı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (g)
bentlerinde yer alan “yardımcı” ibareleri “diğer” olarak, (f) bendi aşağıdaki şekilde, (h) ben-
dinde yer alan “ve Temmuz aylarında” ibaresi “ayı içerisinde” şeklinde değiştirilmiş; aynı fık-
raya (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül
ettirilmiş, mevcut (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili verilerin güvenilir adli istatistik elde edilebilmesine
imkan sağlayacak şekilde UYAP’a doğru, eksiksiz, zamanında ve usulüne uygun girildiğini
denetlemek.”

“k) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.
l) Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.”
“m) Mevzuatla ya da Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.”
MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe 78 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.
“Müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE 78/A- (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde müdürlüğü temsil etmek, müdürün yokluğunda müdüre vekâlet etmek.
b) Müdüre ait görevlerin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak.
c) Müdür tarafından yapılan iş bölümü uyarınca müdürlükçe gerçekleştirilen iş ve iş-

lemleri izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
ç) Müdürlükçe gerçekleştirilen iş ve işlemlerin yerine getirilmesine yönelik gerekli

koordinasyonu sağlamak.
d) Mevzuatla ya da müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”
MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“h) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının

yerine getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.”
MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe 79 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

maddeler eklenmiştir.
“Tutulacak kayıtlar
MADDE 79/A- (1) Müdürlükte aşağıdaki kayıtların tutulması zorunludur:
a) Müdürlük esas kaydı.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                               4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913



b) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kaydı.
c) Adli görüşme kaydı.
ç) Adli yardım kaydı.
d) Talimat kaydı.
e) Disiplin soruşturma kaydı.
f) Muhabere kaydı.
g) Zimmet kaydı.
ğ) İhtiyaç duyulan diğer kayıtlar.
Müdürlük esas kaydı
MADDE 79/B- (1) Mahkemeler ya da Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılması

istenen iş ve işlemler ile ilgilisi tarafından yapılan başvurular üzerine yürütülen iş ve işlemlerin
safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra numarası, evrakın müdürlüğe geldiği tarih, ilgilinin başvuru tarihi,
tarafların adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile varsa vekil ya da kanuni
temsilcilerinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve e-tebligat adresleri, telefon numaraları, istemde
bulunan merci ve dosya numarası ile istem konusu ve düşünceler sütunları yer alır.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kaydı
MADDE 79/C- (1) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya

tedbir kararlarının yerine getirilmesi amacıyla ilgilisi tarafından UYAP veya e-Devlet sistemi
aracılığıyla gönderilen ya da fiziki olarak yapılan başvurular üzerine müdürlükçe yürütülen iş-
lemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra numarası, başvuru tarihi, hak sahibi ile yükümlünün ve varsa kanuni
temsilcilerinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, yerleşim yeri ve e-tebligat
adresleri, telefon numaraları, varsa vekillerinin adı, soyadı, hak sahibi veya yükümlü yabancı
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri adresi, ilgili ilam veya tedbir kararını
veren mahkeme, kararın tarih ve numarası ile düşünceler sütunları yer alır.

Adli görüşme kaydı
MADDE 79/Ç- (1) Mahkemeler ya da Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli görüşme

odasında yapılması istenen iş ve işlemlere ilişkin safahatın işlendiği kayıttır. 
(2) Bu kayıtta; sıra numarası, evrakın müdürlüğe geldiği tarih, tarafların adı, soyadı ve

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile varsa vekil ya da kanuni temsilcilerinin adı, soyadı,
yerleşim yeri ve e-tebligat adresleri, telefon numaraları, istemde bulunan merci ve dosya
numarası ile istem konusu ve düşünceler sütunları yer alır.

Adli yardım kaydı
MADDE 79/D- (1) Başvuru üzerine müdürlükçe adli yardım değerlendirmesi için ge-

rekli olan belgelerin UYAP ya da e-Devlet sistemi üzerinden temin edilerek ilgilinin adli yardım
hizmetine yönlendirilmesine ilişkin işlemlerin tutulduğu kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra numarası, ilgilinin başvuru tarihi ile adı, soyadı ve Türkiye Cum-
huriyeti kimlik numarası, e-tebligat adresi, telefon numarası ve düşünceler sütunları yer alır.

Talimat kaydı
MADDE 79/E- (1) Başka yer müdürlüklerinden gelen talimat taleplerine ilişkin mü-

dürlükçe yürütülen işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıtta; sıra numarası, talimat evrakının geldiği tarih ve gönderen müdürlük, ta-

limat evrakının tarih ve dosya esas numarası, tarafların ve varsa kanuni temsilcilerinin adı, so-
yadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, yerleşim yeri ve e-tebligat adresleri, telefon nu-
maraları, varsa vekillerinin adı ve soyadı ile taraflar yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de gös-
terecekleri yerleşim yeri adresi, talimat evrakıyla yapılması istenilen işlem ile sonucuna ilişkin
sütunlar yer alır.
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Disiplin soruşturma kaydı
MADDE 79/F- (1) Müdürlükte görevli personel hakkında idari yönden yürütülen so-

ruşturmalar ile sonuçlarına ilişkin safahatın işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıtta; sıra numarası, mağdur veya şikâyetçinin kimlik ve iletişim bilgileri, yer-

leşim yeri ve e-tebligat adresleri, hakkında soruşturma açılan personelin adı, soyadı, e-tebligat
adresi, görev yeri, suçun türü, belgenin geliş tarihi, disiplin soruşturmasına başlama tarihi, sa-
vunmanın istenildiği tarih, varsa görevden uzaklaştırma kararı ile nihai karar sonucu ve tarihi,
verilen kararlara karşı başvurulan kanun yolu ve sonucu sütunlarından oluşur.

Muhabere kaydı
MADDE 79/G- (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekenler dışında gelen ve giden evrak

ile başka yer müdürlükleri veya diğer mercilere gönderilmek üzere verilen evraka ilişkin bil-
gilerin tutulduğu kayıttır.

(2) Bu kayıtta; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen mü-
dürlük ya da diğer merci, evrakın geliş veya gönderilme tarihi, özeti ve düşünceler sütunları
yer alır.

(3) Muhabereye gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tabi tutulmaz sadece kayıtta aldığı
numaranın karşısına geldiği işaret olunur.

Zimmet kaydı
MADDE 79/Ğ- (1) Müdürlüklerden çeşitli mercilere zorunlu nedenlerle fiziki olarak

gönderilen evrakın işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıtta; sıra ve evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, evrakı alanın adı,

soyadı, görevi ve imzası ile düşünceler sütunları yer alır.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra

ayrı bir kartonda saklanır.
Tutulacak kartonlar
MADDE 79/H- (1) Müdürlükte aşağıdaki kartonların tutulması zorunludur:
a) Dosyanın işlemden kaldırılmasına dair karar kartonu; dosyanın işlemden kaldırılma-

sına yönelik verilen kararların saklandığı kartondur.
b) Disiplin kartonu; disiplin soruşturmaları sonucunda verilen kararların muhafaza edil-

diği kartondur.
c) Dosya gönderme kartonu; yetkili müdürlüğün değişmesi nedeniyle dosyanın başka

yer müdürlüğüne gönderilmesine ilişkin yazıların muhafaza edildiği kartondur.
ç) Teftiş kartonu; adalet müfettişlerince yapılan teftişler sonucunda düzenlenen öneriler

listesinin saklandığı kartondur.
d) Denetim kartonu; Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan denetimler sonucu tan-

zim edilen tutanakların saklandığı kartondur.
e) Tebligat ve posta gönderileri kartonu; görevli tarafından imza ve mühür ile teslim

alınan tebligat ve posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı
kartondur.

f) Zimmet kartonu; müdürlükçe UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın teslimine
ilişkin belgenin konulduğu ve saklandığı kartondur. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı
alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır ve bu kartonda muhafaza
edilir.

g) İhtiyaç duyulan diğer kartonlar.”
MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zabıt

kâtibi ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasına “istatistikler” iba-

resinden sonra gelmek üzere “doğru, eksiksiz, zamanında ve usulüne uygun şekilde” ibaresi
eklenmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “ve Temmuz ayları” ibaresi “ayı” şeklinde değiştirilmiş-
tir.

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Adalet Bakanlığından:
ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN 

İLAM VE TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNE 
DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, aile mahkemeleri tarafından verilen çocuk

teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getiril-
mesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, aile mahkemeleri tarafından verilen çocuk teslimi ve

çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesi sürecinde
görevli ve yetkili birimler ile buna dair görev ve sorumluluklar, teslim mekânlarının oluşturul-
ması, ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilme usulü, şikâyet ve itiraz, diğer kurumlar ile
iş birliği, eğitim ve denetim ile hizmetin izlenmesine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanu-

nunun 41/İ maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Başkanlık: Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-

nı,
c) Başsavcılık: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünün gözetimi ve denetimi

altında bulunduğu ilgili Cumhuriyet başsavcılığını,
ç) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olma durumu hariç on sekiz yaşını doldurmamış ki-

şiyi,
d) Çocuk teslimi: Velayete ilişkin verilen ilam veya tedbir kararına istinaden süreklilik

arz etmeyen, çocuğun yükümlüden alınarak hak sahibine verilmesi sürecini, 
e) Diğer personel: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri bünyesinde müdür,

müdür yardımcısı, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı dışındaki çalışanları,
f) Hak sahibi: Çocuk teslimi işlemlerinde velayet kendisine verilen kişiyi, kişisel ilişki

kurulması işlemlerinde ise velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocukla
arasında kişisel ilişki kurulan kişiyi, 

g) Kişisel ilişki: İlam veya tedbir kararına istinaden velayeti altında bulunmayan veya
kendisine bırakılmayan anne ve babanın ya da diğer kişilerin çocukla sınırlı bir süre görüşmesi
veya birlikte kalması sürecini, 

ğ) Kolluk: Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı teşkilatında, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak için
kanunların ve kanunlara dayanarak yetkili makamların verdiği görevleri yerine getiren personel
ve görevlileri,

h) Müdür: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürünü,
ı) Müdürlük: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünü,
i) Müdür yardımcısı: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısını,
j) Öğretmen: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan öğretmenleri, 
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k) Teslim mekânı: Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir
kararlarının yerine getirildiği çocuk dostu olarak düzenlenen ortamları,

l) UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan
bilişim sistemini,

m) Uzman: Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri bünyesinde psikolog, pe-
dagog ve sosyal çalışmacı olarak çalışanlar ile müdürlüğün talebi üzerine valilikler tarafından
hazırlanan listede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli psikolog, pedagog, sosyal
çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmenleri,

n) Yükümlü: Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir
kararı gereğince çocuğu teslim etmesi gereken kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

Temel ilkeler
MADDE 5- (1) Çocuk, anne ve babası ile anne ve babası da çocukla düzenli şekilde

görüşme hakkına sahiptir.
(2) Olağanüstü hâllerin bulunması durumunda çocuğun menfaatine uygun düştüğü öl-

çüde mahkeme tarafından anne ve babası dışında bulunan kişiler ile çocuk arasında kişisel
ilişki kurulabilir.

(3) Kişisel ilişki, sadece çocuğun üstün yararının gerektirmesi hâlinde mahkeme tara-
fından kısıtlanabilir veya engellenebilir.

(4) Hak sahibi ile kişisel ilişkinin doğrudan yürütülmesinin çocuğun üstün yararına ay-
kırı olması nedeniyle mahkeme tarafından bu hususta karar verilmiş olması hâlinde üçüncü
kişi veya uzman gözetimi altında çocukla kişisel ilişki kurulabilir.

(5) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki öncelikle taraflar arasında gönüllülüğe dayalı
olarak yerine getirilir.

(6) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması sürecinde zorunlu hâller dışında
iş ve işlemler taraflar yüz yüze getirilmeden gerçekleştirilir.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesinde görev alan-
lar;

a) Eşitlik, insan onuruna saygı, dürüstlük, mahremiyet ilkelerine uygun davranır ve ço-
cuğun üstün yararını dikkate alır.

b) Çocuğun sağlık ve esenliğini gözetir.
c) Çocuğun örselenmesini engelleyecek tedbirleri alır.
ç) Çocuk, yükümlü veya hak sahibine yönelik; cinsiyet, yaş, engellilik, ırk, toplumsal

sınıf, dil, din, siyasi görüş veya diğer sebeplerle ayrımcılık yapamaz, onur kırıcı söylem ve
davranışlarda bulunamaz.

d) Çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun davranır. 
e) Yazılı veya sözlü iletişimde teknik tabirlerden ziyade yalın ve açık bir dil kullanır.
f) Meslek etiğine ve tarafsızlığa gölge düşürecek tutum ve davranışlarda bulunamaz.
g) İlam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesi sırasında elde edilen kişisel veriler

ve bilgilerin, düzenlenen tutanak ve raporların gizliliğini korur. Bu veriler ve bilgileri ilgili
mevzuatın zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiyle paylaşamaz.

ğ) İş ve işlemlerin, kamu kurum ve kuruluşları ile müdürlük arasında etkin iş birliğiyle
yürütülmesini sağlar.
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Çocuğun üstün yararı
MADDE 6- (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir

kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun üstün yararı esas alınır. 
(2) Bu iş ve işlemlerde uzman veya öğretmen, çocuğun duygu durumunun gözetilmesi

ve olası çatışmalardan mümkün olduğunca uzak tutulması amacıyla mesleki müdahalelerde
bulunur.

(3) Çocuklar yapılacak iş ve işlemler hakkında gelişim düzeylerine uygun şekilde bil-
gilendirilir.

(4) Çocukların örselenmesine neden olabilecek eylemlerin önlenmesi amacıyla gerekli
tedbirler alınır.

(5) Hak sahibi ve yükümlü, çocuğun üstün yararı ilkesine uygun davranır.
(6) Çocuk ile hak sahibi ya da yükümlünün menfaatlerinin çatışması hâlinde çocuğun

üstün yararına öncelik tanınır.
(7) Çocuğun yaşı ve gelişim düzeyi göz önünde bulundurularak, çocuğun kendisini il-

gilendiren konularda görüş oluşturma ve bu görüşleri serbestçe ifade etme hakkı gözetilir.
Tedbir kararının varlığı hâlinde yapılacak işlemler
MADDE 7- (1) Hak sahibi veya yükümlü hakkında 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ai-

lenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gizlilik kararı
ya da başka bir tedbire karar verilmesi hâlinde çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurul-
ması işlemleri bu kararlar dikkate alınarak yerine getirilir. 

(2) 6284 sayılı Kanun uyarınca bir gizlilik kararı bulunması hâlinde; ilgililerin dosya
inceleme talepleri dosyadaki adres, iletişim ve kimlik bilgileri ile gizli tutulmasına karar verilen
diğer bilgi ve belgelerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınmak suretiyle
karşılanır.

Başvuru ve iş birliği
MADDE 8- (1) Yükümlü tarafından ilam veya tedbir kararı rıza ile yerine getirilmediği

takdirde; hak sahibinin, bu Yönetmelikteki hizmet ve desteklerden faydalanabilmesi için mü-
dürlüğe başvurması ve iş birliği içerisinde hareket etmesi gerekir.

Bildirimde bulunulması 
MADDE 9- (1) Uzman veya öğretmen tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki

kurulmasına ilişkin iş ve işlemler yürütülürken koruyucu ve destekleyici tedbir uygulanması
gerektiği yönünde bir kanaate varılması hâlinde durum aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne
bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevli Birim ve Yetkili Müdürlük

Görevli birim
MADDE 10- (1) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mah-

kemelerince verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak Bakanlıkça
kurulan müdürlüklerce yerine getirilir. 

(2) Müdürlük bulunmayan yerlerde bu görevler, Bakanlıkça belirlenen hukuk mahke-
meleri yazı işleri müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yetkili müdürlük
MADDE 11- (1) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve

tedbir kararları çocuğun yerleşim yeri müdürlüğünce yerine getirilir.
(2) Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan çocuklar bakımından çocuğun Türkiye’de

bulunduğu yerdeki müdürlük yetkilidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlüklerin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Müdürlüklerde görevli personel 
MADDE 12- (1) Bakanlıkça müdürlüklerde; müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı,

psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı ile diğer personel görevlendirilir.
İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesi 
MADDE 13- (1) İlam ve tedbir kararları müdürlükçe görevlendirilen uzmanlar tara-

fından yerine getirilir.
(2) Uzman sayısının yeterli olmadığı yerlerde ise ilam ve tedbir kararları öğretmen ma-

rifetiyle yerine getirilir. 
(3) Müdür ve müdür yardımcısının psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı olması du-

rumunda ilam ve tedbir kararları bu kişiler tarafından da yerine getirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 14- (1) Müdürün çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerine

ilişkin görevleri şunlardır:
a) Bu iş ve işlemlerde görev alan uzman ve öğretmenlere dosya tevzi etmek.
b) 42 nci madde uyarınca uzman veya öğretmenler tarafından yapılan bildirim üzerine

dosyayı işlemden kaldırmak ve teslim emrinin hükümsüz hâle gelmesine karar vermek.
c) Çocuğun yerleşim yerinin başka bir müdürlüğün yetki alanına girecek şekilde de-

ğişmesi hâlinde dosyanın kapatılarak ilgili yer müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
ç) Tebligat işlemlerinin gecikmeksizin yapılmasını sağlamak.
d) İş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesini temin etmek üzere müdür yardımcısı,

uzman, öğretmen ve diğer personelin iş birliği içerisinde etkili ve verimli bir şekilde çalışma-
larını sağlamak.

e) Valilikler tarafından oluşturulan listede yer alan uzman ve öğretmenlerin görev ya-
pacakları yer ve tarihleri belirlemek.

f) Teslim mekânlarının çocuğun üstün yararına uygun şekilde işleyişine ilişkin gerekli
tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

g) Teslim mekânlarıyla ilgili personel, donanım ve diğer ihtiyaçları belirleyerek ilgili
kurum ve kuruluşlara iletilmek üzere başsavcılığa sunmak.

ğ) Güvenlikle ilgili gecikmeksizin kolluk birimleriyle irtibat kurarak önlem alınmasını
talep etmek, gerekmesi hâlinde durumu derhâl başsavcılığa bildirmek.

h) Yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve tespit edilen ihtiyaçlar konusunda Baş-
kanlığı bilgilendirmek.

ı) Mevzuatla veya Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 15- (1) Müdür yardımcısının çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması

işlemlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Müdüre ait görevlerin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak.
b) Müdür tarafından iş bölümünde belirtilmiş olması hâlinde çocuk teslimi ve çocukla

kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin iş ve
işlemleri izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

c) Çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesine yönelik gerekli koordi-
nasyonu sağlamak.

ç) Mevzuatla veya müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hak sahibi ve yükümlü ile iletişime ilişkin görevler
MADDE 16- (1) Müdür tarafından hak sahibi ve yükümlü ile iletişime geçmek üzere

müdürlükte görevli uzmanlar arasından yeteri kadar psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı gö-
revlendirilir. 
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(2) Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar tarafından aşağıdaki görevler yerine geti-
rilir:

a) Hak sahibinin, ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvur-
ması hâlinde teslim sürecine ilişkin bilgilendirme yapmak. 

b) Her türlü iletişim vasıtası ile yükümlüyle irtibata geçerek çocukla kişisel ilişki ku-
rulmasına dair ilam veya tedbir kararında belirtilen gün ve saatte, çocuk teslimlerinde ise mü-
dürlük tarafından belirlenen gün ve saatte, teslim mekânı olarak bildirilen yere çocuğun geti-
rilmesini yükümlüye derhâl bildirmek, çocuğu getirmediği takdirde karşılaşabileceği hususlar
ve yaptırımlar ile ilgili bilgi vererek tutanağa bağlamak. 

c) Yükümlüyle irtibat kurulamaması hâlinde iletişime geçilememe nedenini tutanağa
bağlamak.

ç) Yükümlüyle irtibat kurulamaması veya yükümlünün çocuğu getirmeyeceğini beyan
etmesi yahut çocuğu belirlenen yere getirmemesi hâlinde derhâl yükümlüye çocuğun teslimine
veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair bir teslim emri gönderilmesini sağlamak.  

d) Yükümlü veya hak sahibi tarafından çocuğun yerleşim yerinin başka bir müdürlüğün
yetki alanına girecek şekilde değiştiğinin bildirilmesi hâlinde dosyanın kapatılarak ilgili yer
müdürlüğüne gönderilmesi için müdüre bildirimde bulunmak. 

(3) İkinci fıkra kapsamındaki görevler müdürlüğün bulunmadığı yerlerde, Bakanlıkça
görevlendirilen hukuk mahkemesi yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği diğer personel ta-
rafından yerine getirilir.

Uzman ve öğretmenlerin görevleri
MADDE 17- (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev

alan uzman ve öğretmenlerin görevleri şunlardır:
a) Yükümlünün çocuğu teslim mekânına getirmesi hâlinde çocuğun hak sahibine teslim

edilmesine yönelik işlemleri gerçekleştirmek.
b) İşlem öncesinde hak sahibi ve yükümlü ile ayrı ayrı görüşerek sürece ilişkin bilgi-

lendirme yapmak.
c) Çocuğu bu sürece hazırlamak, kaygı düzeyini düşürmek amacıyla çocukla görüşme

yapmak. 
ç) Çocuğun örselenmesine neden olabilecek durumların tespiti hâlinde ilgili mevzuat

ve mesleki sınırlar çerçevesinde gerekli önlemleri almak.
d) Yükümlünün çocuk teslimine ilişkin ilam veya tedbir kararına dair emrin gereğini

yerine getirmediği durumlarda, çocuğun bulunduğu adrese gidilerek alınan çocuğu hak sahibine
teslim etmek.

e) Çocuk teslimi veya kişisel ilişki sürecinde çocuğun yerleşim yerinin değişmesi ne-
deniyle başka bir müdürlüğün yetki alanına girdiğinin öğrenilmesi hâlinde dosyanın kapatılarak
ilgili yer müdürlüğüne gönderilmesi için müdüre bildirimde bulunmak.

f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Diğer personelin görevleri
MADDE 18- (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev

alan diğer personelin ilgisine göre görevleri şunlardır:
a) İlam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesi amacıyla müdürlüğe müracaat eden

hak sahibinin başvurusunu alarak dosya açmak ve tevzi edilmek üzere dosyayı müdüre sun-
mak.

b) Başvuru esnasında hak sahibinden; kendi adres ve iletişim bilgilerini, bilinmesi hâ-
linde yükümlünün en son adres ve iletişim bilgilerini ve kişisel ilişki sürecinin geçirileceği
adres bilgilerini alarak tutanağa bağlamak.
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c) Uzmanın veya öğretmenin isteği üzerine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca yükümlüye teslim emrinin tebliğine ilişkin tebligat işlemlerini yapmak.

ç) Çocuğun yerleşim yerinin değişmesi hâlinde dosyadaki teslim emri kapsamında tes-
limin gerçekleştirileceği yeni yeri bildirmek amacıyla 7201 sayılı Kanun uyarınca yükümlüye
çıkarılacak tebligat işlemlerini yapmak.

d) Dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz hâle gelmesine dair
verilen kararı hak sahibi ve yükümlüye bildirmek amacıyla çıkarılacak tebligat işlemlerini yap-
mak.

e) Müdürün yaptığı iş bölümüne uygun olarak ihtiyaç duyulması hâlinde teslim işlem-
lerinin yapılacağı günlerde teslim için belirlenen mekânda bulunmak.

f) Mevzuatla ya da müdür veya müdür yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri
yapmak.

Uzman ve öğretmen listesi oluşturulması
MADDE 19- (1) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya

tedbir kararlarının yerine getirilmesi için müdürlüğün başsavcılık aracılığıyla talebi üzerine
valilikler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı,
çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanların yer aldığı bir liste oluşturulur. Uzmanların
yeterli sayıda olmaması hâlinde öğretmenler de listeye dâhil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Teslim Mekânları ile Diğer İhtiyaçların Karşılanması

Teslim mekânları
MADDE 20- (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya

tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler müdürlükçe belirlenen teslim mekânla-
rında gerçekleştirilir.

(2) Teslim mekânlarının belirlenmesinde çocuğun üstün yararı uyarınca fiziksel ve ruh-
sal gelişimine uygun yerlerin seçilmesine özen gösterilir.

(3) Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin yerine getirilmesi süre-
cinde teslim mekânları ile yakın çevresinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi için
teslim mekânının güvenlik unsurunun bulunmaması veya yeterli olmaması hâlinde kolluk gö-
revlileri tarafından gerekli tedbirler alınır.

Teslim mekânlarının oluşturulması
MADDE 21- (1) Müdürlüğün başsavcılık aracılığıyla talebi üzerine, il ve ilçelerde ka-

mu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin çocuk teslimine elverişli yerlerinden, ilgisine göre
valilikler veya belediyeler tarafından yeterli sayıda teslim mekânı belirlenir, yoksa oluşturu-
lur.

Teslim mekânlarının genel standartları
MADDE 22- (1) Teslim mekânlarında, mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki genel stan-

dartlar sağlanır:
a) Çocuklar ile hak sahibi ve yükümlülerin kolay ulaşımları ve güvenlikleri açısından

o yerleşim yerinin uygun bölgelerinde belirlenmesi veya oluşturulması.
b) Binanın kolay ulaşılabilir bir bölümünde, engelli bireylerin erişimine ve kartlı geçişe

imkân tanıyacak şekilde ayrı bir kapıdan giriş imkânı sağlanması.
c) Her bir odanın en az yirmi dört metre kare büyüklüğünde, aydınlık ve ferah olması.
ç) Çocuğun kaliteli zaman geçirmesine yarayacak oyuncak, boyama kiti, kâğıt-kalem,

hikâye kitabı gibi materyallerin bulundurulması.
d) Teslim sürecini kayda alacak şekilde teslim mekânının güvenlik kamera sistemi ile

izlenebilmesi için gerekli teknik donanımın sağlanması.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen genel standartların yanı sıra Bakanlıkça belirlenen diğer
standartlara da uyulur.

Araç temini
MADDE 23- (1) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya

tedbir kararlarının yerine getirilmesinde kullanılmak üzere müdürlüğün başsavcılık aracılığıyla
talebi üzerine valilikler ve belediyeler tarafından araç tahsis edilir. 

(2) Tahsis edilen araç, temin edildiği kurum ya da belediye tarafından kullanıma hazır
şekilde bulundurulur. Ayrıca yakıt ve bakım gibi masrafları karşılanarak şoför görevlendirilir.

Kamu kurumlarının destek sağlaması
MADDE 24- (1) Teslim mekânlarının belirlenmesi, oluşturulması, tefrişi, güvenliği,

ısınması, temizliğinin sağlanması ve teslim hizmetlerinin sunumunda kamu kurum ve kuru-
luşları ile belediyeler, müdürlüğe her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ve ihtiyaç duyulan desteklerin sağlanması hususu müdür-
lükçe başsavcılık aracılığıyla yazılı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşu veya belediyeden ta-
lep edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çocuk Teslimi

İlam veya tedbir kararlarının yerine getirilme süreci
MADDE 25- (1) Çocuk teslimine ilişkin ilam veya tedbir kararları yükümlüsü tarafın-

dan rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam veya tedbir kararının yerine getiril-
mesi için müdürlüğe başvurabilir. Başvuru esnasında çocuk teslimine ilişkin ilam veya tedbir
kararının müdürlüğe ibrazı zorunludur. 

(2) Başvuru esnasında hak sahibi müdürlük tarafından kendisi ile hangi iletişim vası-
tasıyla irtibat kurulabileceğini müdürlüğe bildirir, bu husus tutanak altına alınır.

(3) İbraz edilen ilam veya tedbir kararının müdürlükçe teyidi yapıldıktan sonra müdür-
lük tarafından her türlü iletişim vasıtası ile yükümlüyle irtibata geçilir. Müdürlük, belirlenen
gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere çocuğun belirlenen yere getirilmesini yüküm-
lüye derhâl bildirir ve bu bildirimin yapıldığı veya yükümlüyle irtibat kurulamadığı hususları
tutanak altına alınır. 

(4) Teslim gün, saat ve yerinin belirlenmesinde çocuğun üstün yararı gözetilir ve müm-
kün olduğunca tarafların görüşü de dikkate alınır. 

(5) Yükümlüyle irtibat kurulamaz veya yükümlü çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse
yahut yükümlü çocuğu belirlenen yere getirmezse müdürlükçe derhâl yükümlüye, çocuğun
teslimine dair teslim emri tebliğ edilir.

(6) Hak sahibi veya yükümlünün ceza infaz kurumunda hükümlü veya tutuklu olarak
bulunması hâlinde işlemler ceza infaz kurumu aracılığı ile gerçekleştirilir. 

(7) Hak sahibinin ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesi için çocuğun yerleşim
yeri dışındaki bir müdürlüğe başvurması hâlinde bu müdürlük tarafından başvuruya esas olan
ilam veya tedbir kararının ibrazı istenir.  Hak sahibinin adres ve iletişim bilgileri ile bilinmesi
hâlinde yükümlünün en son adres ve iletişim bilgilerinin bildirilmesi istenerek bu husus tutanak
altına alınır. İbraz edilen ilam veya tedbir kararı ile tutulan tutanak dosyaya eklenir ve derhâl
çocuğun yerleşim yeri müdürlüğüne gönderilir.

Teslim emrinde yer alması gereken hususlar
MADDE 26- (1) Yükümlüye gönderilen teslim emrinde yer alacak hususlar şunlardır:
a) Müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte çocuğu emirde belirtilen yere getirmek

zorunda olduğu.
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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-
lanılmak suretiyle teslim alınacağı. 

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

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

Çocuğun teslim edilmesi
MADDE 27- (1) Müdürlüğün belirlediği yere yükümlü tarafından getirilen çocuk hak

sahibine teslim edilir. 
(2) Yükümlü, emrin gereğini yerine getirmezse görevli uzman veya öğretmen tarafından

çocuğun bulunduğu adrese gidilerek alınan çocuk hak sahibine teslim edilir.
(3) Mahkemece çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararı verildikten sonra hak sa-

hibinin hükümlü veya tutuklu olarak ceza infaz kurumuna girmiş olması durumunda, talep üze-
rine mahkeme tarafından bu hususta yeni bir karar verilmesi hâlinde çocuk hak sahibine teslim
edilmek üzere kararda belirtilen kişiye teslim edilir.

(4) Çocuğun örselenmesine neden olabilecek durumların önlenmesi amacıyla gerekmesi
hâlinde ilgili uzman veya öğretmen tarafından, teslim işlemi öncesinde hak sahibi, yükümlü
ve çocukla görüşme yapılır.

(5) Müdürlükçe çocuğun teslim edildiği, çocuğa ulaşılamadığı ve yükümlünün emrin
gereğini yerine getirmediği gibi hususlar tutanak altına alınır.

Haklı mazeret nedeniyle çocuğun müdürlükçe alınması 
MADDE 28- (1) Yükümlü tarafından, haklı mazereti bulunduğu gerekçesiyle çocuğun

müdürlükçe alınmasının talep edilmesi hâlinde mazerete ilişkin varsa ilgili bilgi ve belgeler
müdürlüğe iletilir. 

(2) Müdürlükçe mazeretin haklı olduğunun anlaşılması hâlinde çocuğun üstün yararı
uyarınca, gerektiğinde hak sahibi de hazır bulundurulmak suretiyle çocuk, yükümlüden alınarak
hak sahibine teslim edilir.

Yükümlünün haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alması
MADDE 29- (1) Çocuk hak sahibine teslim edildikten sonra, yükümlü haklı bir sebep

olmadan çocuğu tekrar alırsa ayrıca yeni bir hükme veya yükümlüyle irtibata geçmeye ya da
teslim emri tebliğine gerek olmaksızın çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından
alınarak hak sahibine teslim edilir.

Teslim emri olmaksızın ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesi
MADDE 30- (1) Çocuk teslimine ilişkin ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesi

sırasında, kaçırılma ihtimali gibi çocuğun üstün yararına aykırı durumların ortaya çıkması hâ-
linde yükümlüyle irtibata geçmeye veya teslim emri tebliğine gerek olmaksızın çocuk müdürlük
tarafından alınarak hak sahibine teslim edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca işlem yapılan hâllerde bu işlemin gerekçesi ilgili uzman veya
öğretmen tarafından tutanak altına alınır.

Kolluk birimlerinden yardım alınması
MADDE 31- (1) Çocuk teslimine ilişkin ilam veya tedbir kararlarının yerine getiril-

mesine ilişkin işlemlerde gerekmesi hâlinde kolluktan yardım istenebilir. Kolluk birimleri, zor
kullanma dâhil bu konudaki talepleri derhâl yerine getirir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması

İlam veya tedbir kararlarının yerine getirilme süreci 
MADDE 32- (1) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararları, yü-

kümlüsü tarafından rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam veya tedbir kararının
yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilir. Başvuru esnasında kişisel ilişki kurulmasına
ilişkin ilam veya tedbir kararının müdürlüğe ibrazı zorunludur.

(2) Başvuru esnasında hak sahibi, müdürlük tarafından kendisi ile hangi iletişim vası-
tasıyla irtibat kurulabileceğini müdürlüğe bildirir, bu husus tutanak altına alınır.

(3) İbraz edilen ilam veya tedbir kararının müdürlükçe teyidi yapıldıktan sonra müdür-
lük tarafından her türlü iletişim vasıtası ile yükümlüyle irtibata geçilerek taraflar ve çocuk ara-
sında düzenli şekilde kişisel ilişki kurularak sürdürülmesinin önemi ile çocuğun sağlıklı geli-
şimi üzerindeki olumlu etkisine ilişkin bilgilendirme yapılır.

(4) İlam veya tedbir kararında belirlenen gün ve saatte veya belirtilmemişse müdürlük
tarafından belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere çocuğun müdürlükçe be-
lirlenen yere getirilmesi yükümlüye derhâl bildirilir ve bu bildirimin yapıldığı veya yükümlüyle
irtibat kurulamadığı hususları tutanak altına alınır.  

(5) Yükümlüyle irtibat kurulamaz veya yükümlü çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse
yahut yükümlü çocuğu belirlenen yere getirmezse müdürlükçe derhâl yükümlüye, çocukla ki-
şisel ilişki kurulmasına dair bir teslim emri tebliğ edilir.

(6) Hak sahibi veya yükümlünün ceza infaz kurumunda hükümlü veya tutuklu olarak
bulunması hâlinde işlemler ceza infaz kurumu aracılığı ile gerçekleştirilir.

(7) Hak sahibinin ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesi için çocuğun yerleşim
yeri dışındaki bir müdürlüğe başvurması hâlinde bu müdürlük tarafından başvuruya esas olan
ilam veya tedbir kararının ibrazı istenir.  Hak sahibinin adres ve iletişim bilgileri ile bilinmesi
hâlinde yükümlünün en son adres ve iletişim bilgilerinin bildirilmesi istenerek bu husus tutanak
altına alınır. İbraz edilen ilam veya tedbir kararı ile tutulan tutanak dosyaya eklenir ve çocuğun
yerleşim yeri müdürlüğüne derhâl gönderilir.

Teslim emrinde yer alması gereken hususlar
MADDE 33- (1) Yükümlüye gönderilen teslim emrinde yer alacak hususlar şunlardır:
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. 

ç) Emrin gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde disiplin hapsi ile cezalandırılacağı. 
d) Yerleşim yeri veya iletişim bilgilerinin değişmesi hâlinde yeni adres veya iletişim

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

bir hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikâyette bulunu-
labileceği.

Çocuğun teslim edilmesi 
MADDE 34- (1) Müdürlüğün belirlediği yere getirilen çocuk, hak sahibine teslim edi-

lir.
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(2) Mahkemece kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararı verildikten sonra
hak sahibinin hükümlü veya tutuklu olarak ceza infaz kurumuna girmiş olması durumunda,
mahkeme tarafından bu hususta verilen karar üzerine kişisel ilişkinin ceza infaz kurumunda
gerçekleştirilebilmesi için çocuk mahkeme kararında belirtilen kişiye teslim edilir.

(3) Hak sahibine, ilam veya tedbir kararında belirtilen sürenin bitiminde çocuğu belir-
lenen yere getirmek zorunda olduğu, çocuğu getirmez veya kendisinden kaynaklanmayan ma-
kul sebepler hariç olmak üzere geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, hakkında suç
duyurusunda bulunulacağı hususu tutanağa bağlanarak tebliğ edilir.  

(4) Çocuk, hak sahibi tarafından, müdürlükçe belirlenen yere getirilmezse, hak sahibi
hakkında müdürlük tarafından suç duyurusunda bulunulur ve müteakip süreç hakkında yüküm-
lü bilgilendirilir. 

Kişisel ilişki sonrası çocuğun yükümlüye teslim edilememesi
MADDE 35- (1) Hak sahibi tarafından kişisel ilişki kurulmasından sonra teslim yerine

getirilen çocuğun yükümlüye veya yükümlünün belirlediği kişiye teslimi mümkün olmazsa
çocuk hak sahibinde bırakılır. 

(2) Çocuğun, birinci fıkra uyarınca hak sahibinde bırakılması da mümkün olmazsa mü-
dürlüğün talebi üzerine aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünce çocuğun geçici olarak barın-
masına yönelik tedbirler alınır.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak tüm işlemler tutanak altına alınır.
Haklı mazeret nedeniyle çocuğun müdürlükçe alınması 
MADDE 36- (1) Yükümlü tarafından, haklı mazereti bulunduğu gerekçesiyle çocuğun

müdürlükçe alınmasının talep edilmesi hâlinde mazerete ilişkin varsa ilgili bilgi ve belgeler
müdürlüğe iletilir. 

(2) Müdürlükçe mazeretin haklı olduğunun anlaşılması hâlinde çocuğun üstün yararı
uyarınca, gerektiğinde hak sahibi de hazır bulundurulmak suretiyle çocuk, yükümlüden alınarak
hak sahibine teslim edilir.

Hak sahibinin bildirim yükümlülüğü
MADDE 37- (1) Hak sahibi, emrin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim

saatinden en az kırk sekiz saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini yazılı olarak, elektronik
ortamda veya başvuru aşamasında beyan ettiği iletişim kanalıyla müdürlüğe bildirmek zorun-
dadır.

(2) Hak sahibinin bildirimde bulunmadığı veya gelemeyeceğini bildirdiği hâllerde bu
husus ve çocuğu emirde belirtilen yere getirme zorunluluğu bulunmadığı yükümlüye bildirilir.
Hak sahibinin yeniden müdürlükle iletişime geçmesi beklenir.  

(3) Hak sahibinin tekrar müdürlükle iletişime geçerek çocuğu teslim almaya geleceğini
bildirmesi hâlinde yükümlü ile yeniden irtibata geçilir. Yükümlüden çocukla kişisel ilişki ku-
rulmasına dair ilam veya tedbir kararındaki görüşme takvimine uygun şekilde çocuğu belirlenen
teslim yerine getirmesi istenir. 

(4) Tüm bu işlemler tutanak altına alınır.
Üçüncü kişilerin refakatinde kişisel ilişki kurulması
MADDE 38- (1) Çocuğun üstün yararı gereğince bu hususta mahkemece karar verilmiş

olması hâlinde kişisel ilişki üçüncü kişi refakatinde gerçekleştirilir.
(2) Mahkemece, kişisel ilişkinin uzman veya öğretmen refakatinde gerçekleştirilmesine

ilişkin karar verilmiş olması hâlinde kişisel ilişki müdürlükçe belirlenen teslim mekânında bu
kişiler refakatinde gerçekleştirilir.

(3) Teslim mekânında gerçekleştirilen çocukla kişisel ilişki süreci esnasında uzman
veya öğretmen tarafından gerekmesi hâlinde mesleki müdahaleler yapılarak gözlem ve tespit-
lerini içeren bir tutanak tanzim edilir.
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(4) Üçüncü fıkra uyarınca uzman veya öğretmen tarafından tanzim edilen tutanak ço-
cuğun üstün yararının gerektirmesi hâlinde kişisel ilişki kararını vermiş olan aile mahkemesine
sunulur.

Çocuğun görüşmeyi reddetmesi hâlinde yapılacak işlemler
MADDE 39- (1) Kişisel ilişki kurma sürecinde çocuğun hak sahibi ile görüşmeyi red-

detmesi hâlinde hak sahibi ile çocuğun görüşebilmesini temin etmek amacıyla uzman veya öğ-
retmen tarafından öncelikle çocukla ve taraflarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilir. Buna
rağmen çocuğun görüşmeyi kabul etmemesi hâlinde bu durum gerekçeleri ile birlikte ayrıntılı
şekilde tutanak altına alınır. 

(2) Çocuğun görüşmeyi kabul etmemesine neden olan sorunların tespiti ile bu sorunlara
ilişkin çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla uzman veya öğretmen tarafından çocuk, hak sa-
hibi ve yükümlü ile görüşmeler yapmak üzere bir plan hazırlanır. Hazırlanan plan hak sahibi
ve yükümlüye bildirilir.

(3) Hazırlanan plan uyarınca en geç bir sonraki kişisel ilişki tarihine kadar uzman veya
öğretmen tarafından çocuk, hak sahibi ve yükümlü ile görüşmeler gerçekleştirilir. Ancak bu
süre on beş günü geçemez.

(4) Bu süreçte taraflara çocuğun sağlıklı gelişimi açısından sorumlulukları hatırlatılarak,
çocuk ile tarafların iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.
Çocuk ve hak sahibi arasındaki kişisel ilişkinin sonraki dönemde uygun şekilde gerçekleşmesi
için uzman veya öğretmen tarafından gerekli mesleki müdahalelerde bulunulur.

(5) Uzman veya öğretmen tarafından yapılan gözlem ve tespitler neticesinde çocuğun
üstün yararı uyarınca çocuk, hak sahibi veya yükümlü hakkındaki önerilere hazırlanan değer-
lendirme raporunda yer verilir. 

(6) Tüm bu işlemler tutanak altına alınır.
Danışmanlık tedbirine karar verilmesi
MADDE 40- (1) Çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin çocuğun üstün yararını

koruyacak şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla çocuk, hak sahibi veya yükümlü hakkında
müdürlüğün önerisi üzerine aile mahkemesince danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar ve-
rilebilir.

(2) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair kararların yerine getirilme sürecinde çocuk,
hak sahibi veya yükümlünün danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyduğunun tespiti hâlinde ilgili
uzman veya öğretmen tarafından bu durum tutanağa bağlanarak müdürlüğe bildirilir. 

(3) Müdürlük, yükümlünün teslim emrine ilk aykırı hareketinde aile mahkemesinden
yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını talep eder.

Yetkili müdürlüğün değişmesi hâlinde yapılacak işlemler 
MADDE 41- (1) Çocuğun yerleşim yerinin başka müdürlüğün yetki alanında kalacak

şekilde değişmesi hâlinde dosya müdürlükçe resen ilgili yer müdürlüğüne gönderilir.
(2) Dosyanın geldiği müdürlük işlemlere kaldığı yerden devam eder ve dosyadaki teslim

emri kapsamında sadece teslimin gerçekleştirileceği yeni yeri yükümlüye tebliğ eder.
(3) Teslim yeri değişikliği hak sahibine müdürlükçe her türlü iletişim vasıtasıyla bildi-

rilerek bu husus tutanak altına alınır.
Dosyanın işlemden kaldırılması
MADDE 42- (1) Teslim emrinin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde hak sahibi,

teslim saatinden en az kırk sekiz saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe bildir-
diği hâlde haklı bir mazeret olmaksızın art arda iki kez veya bir yılda üç kez gelmezse ilgili
uzman veya öğretmenin bildirimi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin
hükümsüz hâle gelmesine müdür tarafından karar verilir. Bu karar hak sahibi ve yükümlüye
tebliğ edilir.
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(2) 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, son teslim işle-
mini gerçekleştiren ilgili uzman veya öğretmenin kanaati de alınmak suretiyle dosyanın işlem-
den kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz hâle gelmesine müdür tarafından karar verile-
bilir. Bu karar hak sahibi ve yükümlüye tebliğ edilir. Yükümlü bu taahhüdünü yerine getirmezse
hak sahibinin talebi üzerine yükümlüye doğrudan teslim emri tebliğ edilir.

(3) Dosya açıldıktan sonraki herhangi bir dönemde hak sahibinin müdürlükten dosyanın
işlemden kaldırılmasını talep etmesi hâlinde, müdür tarafından dosyanın işlemden kaldırılma-
sına ve teslim emrinin hükümsüz hâle gelmesine karar verilir. Bu karar hak sahibi ve yüküm-
lüye tebliğ edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şikâyet ve İtiraz

Şikâyet
MADDE 43- (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 şikâyette bulunulabilir.

Şikâyette görevli ve yetkili mahkeme
MADDE 44- (1) Şikâyette görevli ve yetkili mahkeme çocuk teslimi ve çocukla kişisel

ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesine ilişkin işlemi yapan mü-
dürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesidir.

Şikâyet üzerine mahkemece yapılacak işlem
MADDE 45- (1) Şikâyet üzerine mahkeme, yapılan işlemlerin yerine getirilmesini dur-

durabilir ve dosya üzerinden veya gerektiğinde ilgilileri dinlemek suretiyle ivedilikle karar ve-
rir.

İtiraz
MADDE 46- (1) Şikâyet üzerine verilen karara karşı, tebliğden itibaren bir hafta içinde

şikâyete ilişkin kararı veren mahkemeye itiraz edilebilir.
İtirazı inceleyecek merci 
MADDE 47- (1) Kararı veren mahkeme tarafından, itirazı incelemesi için dosya o yerde

aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen
daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulun-
ması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi
hâkiminin aynı olması hâlinde ise en yakın aile mahkemesine veya asliye hukuk mahkemesine
ivedilikle gönderilir.

İtirazın değerlendirilmesi
MADDE 48- (1) İtiraza bakmakla görevli merci kararını bir hafta içinde verir. 
(2) Merci, itirazı yerinde görürse işin esası hakkında karar verir.
(3) İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
Kişisel ilişkinin rıza ile yerine getirildiği iddiası ile şikâyet 
MADDE 49- (1) Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararını rıza-

sıyla yerine getirdiğini iddia eden yükümlü, 32 nci  maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları
uyarınca yapılan bilgilendirme ve bildirim ile aynı maddenin beşinci fıkrası uyarınca gönderilen
teslim emrinin haksız olduğunu süresi içinde şikâyet yoluyla ileri sürebilir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Yaptırımlar

İlam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefet
MADDE 50- (1) Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine

ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelle-
yenler, 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 edenlerle 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 hapsiyle cezalandırılır. 

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

(5) Şikâyet olunana, şikâyet dilekçesiyle 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.

(6) Mahkeme, duruşmaya gelen şikâyet olunanın, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 147 nci maddesinde belirtilen haklarını hatırlatarak savunmasını alır;
gerekli araştırmayı yapar; dosyadaki delilleri değerlendirir; şikâyet olunanın teslim emrine ay-
kırı hareket ettiğini veya emrin gereğinin yerine getirilmesini engellediğini yahut sürenin biti-
minde çocuğu belirlenen yere getirmediğini tespit ederse disiplin hapsiyle cezalandırılmasına,
aksi takdirde şikâyetin reddine karar verir.

Disiplin hapsi kararının infazı
MADDE 51- (1) Disiplin hapsiyle cezalandırmaya ilişkin kararlar, kesinleşmesini mü-

teakip Cumhuriyet başsavcılığı tarafından infaz edilir. Bu kararlar kesinleştiği tarihten itibaren
iki yıl geçtikten sonra yerine getirilemez. 

(2) Şikâyetten vazgeçilmesi hâlinde veya 50 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları
bakımından çocuğun velayet hakkı sahibine teslim edilmesi durumunda dava ve bütün sonuç-
larıyla beraber ceza düşer.

Disiplin hapsi kararına itiraz
MADDE 52- (1) 50 nci madde uyarınca aile mahkemesince verilen kararlara karşı,

46 ncı madde uyarınca itiraz edilebilir.
İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi
MADDE 53- (1) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması kapsamında çocuğun

uzman veya öğretmen tarafından yükümlüden ya da hak sahibinden teslim alındığı veya diğe-
rine teslim edildiği sırada kayda alınan ses veya görüntülerin internet ortamında yayınlanması
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 eri-
şimin engellenmesini isteyebilir.
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ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bölge adliye mahkemelerince verilen ilam veya tedbir kararları
MADDE 54- (1) Bölge adliye mahkemelerince verilen çocuk teslimi veya çocukla ki-

şisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararları da bu Yönetmelik hükümleri uyarınca
yerine getirilir.

Çocuğun iadesine veya kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların yerine getirilmesi
MADDE 55- (1) 22/11/2007 tarihli ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hu-

kuki Yön ve Kapsamına Dair Kanunun 18 inci maddesi uyarınca on altı yaşını tamamlamamış
çocuklar hakkındaki çocuğun iadesine veya kişisel ilişki kurulmasına dair ilamlar bu Yönet-
melik hükümlerine göre yükümlüyle irtibata geçilmeksizin ve teslim emri tebliğ edilmeksizin
yerine getirilir.

İş bölümü
MADDE 56- (1) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya

tedbir kararlarının yerine getirilmesinde görevlendirilen müdür yardımcısı, uzman, öğretmen
ve diğer personelle ilgili iş bölümü müdür tarafından yapılır.

Tevzi 
MADDE 57- (1) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya

tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin dosyalar elektronik ortamda müdür tarafından
UYAP tevzi kriterlerine göre uzman ve öğretmenlere otomatik olarak dağıtılır. İstisnai hâllerde
ise tevzi işlemi gerekçesi belirtilmek suretiyle adil bir iş dağılımını sağlamak amacıyla müdür
tarafından yapılabilir.

Geçici dosya
MADDE 58- (1) Herhangi bir sebeple teslim dosyası bir başka mercie gönderildiğinde

bu dosya yerine geçmek üzere geçici bir dosya düzenlenir.
(2) Geçici dosyaya asıl teslim dosyasındaki tüm evrakın okunaklı ve müdür tarafından

onaylı bir örneği konulur.
UYAP’ın kullanılması
MADDE 59- (1) Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce, müdürlük tarafından bu

Yönetmelik kapsamında sunulan hizmetlerin, istatistiki veri alımına imkân sağlayacak şekilde
kayıt edilerek iş akışının elektronik ortamda sağlanması amacıyla UYAP ekranları oluşturulur.

(2) Müdürlükte çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya
tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantas-
yon işlemleri ve bunlara ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemlerinde
güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle UYAP’ın sağladığı imkânlardan yararlanılır. Gü-
venli elektronik imza ile oluşturulan belgeler ayrıca fiziki olarak gönderilmez.

(3) 25 inci maddenin birinci fıkrası ile 32 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca ibraz
edilen ilam veya tedbir kararının teyidi amacıyla gerekmesi hâlinde müdürlükçe UYAP üze-
rinden ilgili mahkeme ekranına bir inceleme talebi gönderilir. Mahkeme tarafından inceleme
onayı verilmesi üzerine müdürlükçe UYAP’ta ilgili ilam veya tedbir kararının teyidi yapılır.   

(4) UYAP kullanıcıları, iş listelerini günlük olarak kontrol etmek, işlemlerin gereğini
yerine getirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile
gerekli adli istatistiklerin üretilmesine esas bilgileri güvenilirlik, tutarlılık ve güncellik ilkelerine
uygun olarak UYAP ortamına doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.

(5) Diğer kişi, kurum veya kuruluşlara verilmek üzere elektronik ortamdan fiziki örnek
çıkartılması gereken hâllerde, tutanak veya belge, aslının aynı olduğu belirtilerek ad, soyad,
unvan ve sicil numarası yazılmak suretiyle görevli personel tarafından imzalanır ve gerekirse
mühürlenir. 

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                               4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913



(6) Müdürlüğe elektronik ortam dışında gelen evrak, taranıp elektronik ortama aktarı-
larak UYAP’a kaydedilir. Kurum ve kuruluşlardan elektronik ortam dışında gelen evrak ile fi-
ziken muhafazası gereken diğer belgeler ayrıca mahsus kartonlarında muhafaza edilir. 

(7) Teknik nedenlerle fiziki olarak düzenlenen belge veya raporlar, engelin ortadan
kalkmasından sonra derhâl elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza
ile imzalanarak UYAP'a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir.
Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları ma-
hallinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak belge veya karar aslının incelenme-
sinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkânsız olan belgeler ise
fiziki ortamda saklanır ve gerektiğinde fiziki olarak gönderilir. 

(8) Kişisel verilerin kaydedilmesinde ve paylaşılmasında bu verilerin yetkisiz kişilerce
elde edilmesini veya hukuka aykırı kullanılmasını önlemek için gerekli olan her türlü tedbir
alınır.

Eğitim
MADDE 60- (1) Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin tüm iş

ve işlemleri yerine getirmekle görevlendirilen müdür, müdür yardımcısı, yazı işleri müdürü,
uzman, öğretmen ve diğer personele yönelik olarak Başkanlık, Bakanlık Eğitim Dairesi Baş-
kanlığı ve ilgili diğer kurumların iş birliğiyle eğitimler düzenlenir.

(2) 19 uncu madde uyarınca oluşturulan listelerde yer alan uzman ve öğretmenlere yö-
nelik olarak Başkanlık, Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı ve ilgili kurumların iş birliğiyle
eğitimler düzenlenebilir.

(3) Eğitim faaliyetlerinde Başkanlıkça oluşturulmuş olan materyallerden de faydalanılır.
Bu eğitim materyalleri hazırlanırken personelin ihtiyaç ve görüşleri de dikkate alınır.

İş birliği
MADDE 61- (1) Başkanlık; belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla çocuk

teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam veya tedbir kararlarının etkin şekilde
yerine getirilebilmesine yönelik ortak programlar geliştirebilir. 

(2) Başkanlık ve üniversiteler arasında çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulma-
sına dair farkındalık oluşturulmasına katkı sunulmak üzere ortak program ve projeler gelişti-
rilmesine, sertifika ve yüksek lisans gibi eğitim programları düzenlenmesine yönelik iş birliği
yapılabilir. Üniversitelerin, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması konularında ya-
pacağı bilimsel araştırmalar ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Başkanlıkça desteklenir. 

(3) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin farkındalığın artırılması
amacıyla Başkanlık ile Türkiye Barolar Birliği ve barolar arasında iş birliği yapılabilir.

Denetim ve gözetim
MADDE 62- (1) Müdürlük, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin

tüm iş ve işlemlerini başsavcılık gözetim ve denetiminde yürütür. Bu iş ve işlemler ayrıca adalet
müfettişlerinin denetimine tabidir.

Giderlerin karşılanması
MADDE 63- (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
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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 Bakanlıkça belirlenir.

Hizmetin izlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 64- (1) Sunulan hizmetten faydalanan kişilerin veya ailelerinin geri bildirim-

lerini almak amacıyla müdürlüklerde ve teslim mekânlarında istek-şikâyet kutuları ile yeterli
sayıda geri bildirim formu bulundurulur.

(2) Hizmet sunulan kişilere veya ailelerine geri bildirim formlarıyla ilgili bilgi verilir
ve bu formları doldurmaları teşvik edilir. Geri bildirimin sözlü yapılması, ilgililerin okuma-
yazma bilmemesi ya da başkaca bir engelin bulunması hâlinde, çalışan bu durumu belirterek
formu kendisi de doldurabilir.

(3) Müdürlük, çalışan personelin görüşlerini ve geri bildirim formlarındaki değerlen-
dirmeleri de dikkate alarak hizmetin sunumunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile iyi
uygulama örneklerini toplar ve Başkanlığa gönderir.

İstatistik ve raporlama
MADDE 65- (1) Müdürlükler tarafından, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurul-

masına dair tüm iş ve işlemlere ilişkin istatistikler özenle tutulur. Bu hizmetlerden faydalanan
kişilerin yanı sıra bu süreçte görev alan kişiler ile diğer kurumlardan alınan geri bildirimler
toplanır.

(2) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair hizmetlerin daha etkin ve
bütüncül sunulabilmesi amacıyla Başkanlıkça yapılan istatistiki veri talepleri bu alanda hizmet
sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

(3) İstatistiki veriler ve toplanan geri bildirimler müdürlük tarafından raporlaştırılarak
her yıl Ocak ayı içerisinde Başkanlığa sunulur.

Uygulama rehberi
MADDE 66- (1) Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak teslim emri, tutanak ve diğer

belgelere ilişkin örnek formlar, Başkanlık tarafından çıkarılacak uygulama rehberinde göste-
rilir.

Çeşitli hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına, Bakanlıkça belirlenen il

veya ilçelerde başlanır. Bu Yönetmeliğin hangi il veya ilçede ne zaman uygulanacağı Bakan-
lığın resmî internet sitesinde duyurulur.

(2) Bakanlığın resmî internet sitesinden duyurduğu il ve ilçeler dışında çocuk teslimine
ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının icrasına ilişkin işlemlerin
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun, mülga 25 inci, 25/a ve 25/b maddeleri
uyarınca icra daireleri tarafından yerine getirilmesine devam olunur. 

(3) 24/11/2021 tarihli ve 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çocuk teslimi veya ço-
cukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının icrası için icra daireleri nez-
dinde yapılacak takip işlemleri, 492 sayılı Kanun ile diğer kanunlar uyarınca alınması gereken
tüm harçlardan istisnadır. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar, avukatlık ücreti hariç,
Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yılın sonunda ülke
genelinde uygulamaya geçilir.

Yürürlük 
MADDE 67- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 68- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma
Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2- Bu Yönetmeliğin kapsamına; ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Ba-
kanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin
olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi zi-
yaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere
kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite
ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen ceza hariç) ile 5.000 Türk
Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girer. Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük
ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her yıl
bir önceki yıla ilişkin olarak Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre  tespit edilen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye
Bakanlığınca Resmî Gazete’de ilan edilecektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (f) ve (i)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,”
“f) Vergi: Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu

vergi, resim ve harçları,”
“i) Ceza: Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet veril-

mesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve
Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ
edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilenler dışında kalan vergi ziyaı cezaları ile usul-
süzlük ve özel usulsüzlük cezalarını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5- Kanunun Ek 1 inci maddesi ile Kanunun kapsamına giren ve ikmalen, re’sen

veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş olan vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarından hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma komisyonlarının uzlaşa-
bilecekleri en çok vergi, resim, harç ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza miktarlarının tayini
hususunda Bakanlık (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için İçişleri Ba-
kanlığının görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) yetkili kılınmıştır.
Bakanlığa tanınan bu yetkiye dayanılarak uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok
vergi, resim, harç, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarları genel tebliğler ile be-
lirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ve
aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına
ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için üç kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, def-
terdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri
koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu kurulur. Gerek görüldüğü
takdirde, söz konusu komisyonların beş kişiden teşekkül ettirilmesine, Merkezî Uzlaşma Ko-
misyonu ve vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonunda Gelir İdaresi Başkanı, vergi
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dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanlığı kurulmayan
yerlerde ise defterdar karar vermeye yetkilidir. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komis-
yonlara üye olabilecekler arasından belirlenir.”

“d) Vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu: Vergi dairesi başkanlığı uzlaşma
komisyonları ile defterdarlık uzlaşma komisyonlarının uzlaşma yetkisini aşan, ancak Merkezî
Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki sınırının altında kalan uzlaşma taleplerinin incelenmesi
için kurulan bu komisyon, Gelir İdaresi Başkanı tarafından belirlenen gelir idaresi başkan yar-
dımcısı, I. Hukuk Müşaviri veya gelir idaresi daire başkanları ile gelir idaresi grup başkanla-
rından birinin başkanlığında, gelir idaresi daire başkanı ve/veya grup başkanları ve/veya hukuk
müşavirleri ve/veya müdürlerden oluşur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu dilekçenin taahhütlü posta veya interaktif vergi dairesi üzerinden gönderilmesi de müm-
kündür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, Kanunun 112 nci ve 368 inci maddesi ile 6/1/1982
tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası
hükmü çerçevesinde,”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16- Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet ve-

rilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve
Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ
edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen cezalar uzlaşma konusu yapılamaz. Kanuni
süresinden sonra verilen beyannameler ile Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli
olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname
olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere
ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma konusu yapılabilir. Ayrıca 5.000 Türk Lirasını aşan
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilir.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Öde-
meli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edil-
mesi zorunludur. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Güm-
rük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI

KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİ 

KAPSAMINDA İTHALAT YOLUYLA YAPACAĞI TARIMSAL 

ÜRÜN ALIMLARI İLE BUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMLARI 

İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak

Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin

(aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hiz-

met Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici

madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin feshi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik kapsamında 1/4/2022 tarihinden önce ihalesi

yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi iti-

barıyla devam eden sözleşmeler için 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil)

gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı, 1/1/2022 - 31/3/2022 tarihleri arasında (bu

tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı verilmesi veya bu Yönetmelik kap-

samında 1/1/2022 tarihinden önce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası

üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde

15’ine (bu oran dâhil) kadar olan sözleşmelerin yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilerek

tasfiye edilmesi hususlarında 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yü-

rütür.
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI 

KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ 

KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMI 

İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mah-
sulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g)
Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin feshi
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik kapsamında 1/4/2022 tarihinden önce ihalesi

yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi iti-
barıyla devam eden sözleşmeler için 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil)
gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı, 1/1/2022 - 31/3/2022 tarihleri arasında (bu
tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı verilmesi veya bu Yönetmelik kap-
samında 1/1/2022 tarihinden önce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası
üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde
15’ine (bu oran dâhil) kadar olan sözleşmelerin yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilerek
tasfiye edilmesi hususlarında 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yü-

rütür.
—— • ——

TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ 

(TEBLİĞ NO: 2021/43)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/17)

MADDE 1- 7/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık
Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (ç) bendinde yer alan “510-810 gün” ibaresi “510-960 gün” şeklinde, “235-450 gün” iba-
resi “235-600 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/22)

Kapsam

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

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

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

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

Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri

çerçevesinde 2022 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı

ile 2023 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsa-

maktadır.

Dayanak

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

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

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

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

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MADDE 3- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma

süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiş-

tir.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 4- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma

süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması

açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
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Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
MADDE 5- (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci

maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya
damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden
geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi ge-
reğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda
yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket et-
tiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona erme-
sinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı id-
diasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mev-
cuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik
eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri
esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının
“https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Sa-
vunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip
edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tari-
hinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Ticaret Ba-
kanlığının aşağıda yer alan KEP adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
(5) Başvuru Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda be-

lirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 06530 Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 312 204 75 00
İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat
(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin

beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme so-
ruşturması” başlatılır.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme
soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)’İN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli

Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01) yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü ve Teknik Takipli Suçlar Bürosundan: 

 
 9119 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8966 

—— • —— 
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9114 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9076 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9077 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9078 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9079 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif 

cins ve miktar sunucu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 16.08.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

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

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BSCMUEYRH2 

    9116/1-1 
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420.000 KİLOGRAM BUZ ÖNLEYİCİ/BUZ ÇÖZÜCÜ SIVI ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

DHMİ İhale Yönetmeliği Kapsamında 420.000 Kilogram Buz Önleyici/Buz Çözücü Sıvı 

Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Dosya Numarası : 2022/16 

1- Kuruluşun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348- 

     204 2626-204 2878 

     Faks no: +90 (312) 212 8158 

c) İhale Dokümanının  

    Görüleceği Adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın 

Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu oda 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı, Buz Önleyici/Buz Çözücü Sıvı, 420.000 

Kilogram 

b) Teslim Yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı, Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ 

ANKARA depolarıdır. 

c) Teslim Süresi : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin 

tebliğini müteakip en fazla 150 (Yüzelli) takvim günü 

içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az olması 

halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) tek 

partide teslim etmiş olacaktır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve Saati : 14/09/2022 - 11.00 

4- İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 

Başkanlığına/Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 

yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 

ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 

kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay 

çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki 

ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 

göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 

içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1. maddenin (h) bendindeki belgeyi de 

sunması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Sıvı malzemeye ilişkin; uçuş emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel etkiler 

bakımından AMS 1435 standardına uygun olacaktır. 

Sıvının AMS 1435 standardına uygunluk bakımından, AMS 1435 B veya AMS 1435 C 

veya AMS 1435 D’ye uygun olduğuna dair test raporu, 

(İhale dokümanında geçen AMS 1435 Standardı, SAE (Society of Automobile Engineers) 

tarafından yayımlanan ve ICAO Doc.9640-AN/940 dokümanında referans olarak yayınlanmış 

AMS 1435 standardını ve güncellenen versiyonları AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya AMS 

1435 D’yi ifade etmektedir.) 

4.3.3. Buz Önleyici/Buz çözücü/De-icing sıvının görünümünün homojen ve renk farklılığı 

olmadığı ile 1:1 oranında seyreltilmiş halinin donma noktasının AMS 1435 B veya AMS 1435 C 

veya AMS 1435 D Sertifika hükümlerine uygun olduğunu belirten laboratuvar sonuçları, 

4.3.4. Buz Önleyici/Buz çözücü /De-icing sıvı içindeki aktif madde miktarının en az %50 

(w/w) seviyesinde olduğunu ve Buz önleyici/buz çözücü sıvıya ait aktif madde, korozyon 

inhibitörü ve su miktarları yüzdesel olarak ifade edilecek ve ayrıca sıvı malzeme üre etilen veya 

propilen glikol v.b. alkol türevleri ihtiva etmediğini gösteren laboratuvar sonuçları, 

4.3.5. Şayet sıvı herhangi bir lisans altında üretiliyorsa, sanki sıvı yeni onaya sunulan bir 

ürünmüş gibi tüm testleri yapılmış, AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya AMS 1435 D 

Şartnamesine ait lisanslandırılan üretici firma adına alınmış sertifikasyon belgeleri, 

4.3.6. Sıvı uygulama öncesi ve sonrası değerlerini kapsayan, asfalt ve beton yüzeylerdeki, 

zift yumuşaması da dahil olmak üzere, asfalt ve beton dayanımı test raporları, 

4.3.7. Doğal çevre koruması kapsamında, EPA Test metotları numara: 40 kodlu Federal 

Yönergenin 797.1300 ve 797.1400 maddelerine göre tanzim edilmiş, sıvı için tam bir akut sıvı 

zehirlilik test raporu (acute aquatic toxicity test report) 

4.3.8. Sıvı malzeme ile ilgili olarak, EPA metotlarına uygun olarak yapılan bakterilerin su 

içerisindeki organik moleküllerini okside etme miktarı olarak da bilinen biyokimyasal oksijen 

gereksinimi (BOD) ve teorik oksijen gereksinimi (TOD) değerlerini belirten raporları, teklif 

ekinde verecektir. 

Yukarıda istenen teknik kriterlerden biri veya birkaçı tek raporda/ laboratuvar 

sonucunda/ürün sertifikasında verebilir, sunulan belgede hangi belgenin hangi kriterleri ihtiva 

ettiğini belirtmek zorundadır. 

4.3.9. Teklif edilen sıvıya ait teknik doküman, bilgi, resim, broşür ve kataloglar, 

4.3.10. Teknik şartnameye cevaplar; 

Teklifte teknik şartnameye sırası ile cevap verilecektir. Teknik şartnameye verilen 

cevaplar açık ve net bir şekilde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek 

suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broşür ve 

benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle 

verilecektir. 
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İsteklilerce verilecek teklif dosyaları, teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin 

tümünü içerecek şekilde olacak, açıklanmamış ya da eksik hiç bir bilgi ve belge olmayacaktır. 

İstekli, Teknik Şartnamede istenen hususlarla ilgili olarak verilecek katalog/teknik 

doküman üzerinde Teknik Şartnamedeki madde numarası belirtilerek işaretleme yapacak ve her 

sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.  İhale dokümanı Kuruluşun adresinde görülebilir ve 250,-TL (İkiyüzelli Türk Lirası) 

(KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi 

numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; 

temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir 

dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 

Zemin Kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. (Bu şart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür.  

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip 

etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

    9083/1-1 
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YÜRÜYEN MERDİVEN, ASANSÖR VE ENGELLİ LİFTLERİNİN  
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/573533 
İşin Adı : Arifiye YHT, İzmit YHT, Sapanca, Büyükderbent, 

Muratlı, Çerkezköy ve Edirne İstasyonunda Bulunan 
Yürüyen Merdiven, Asansör ve Engelli Liftlerinin 2022 
Senesindeki Önleyici ve Düzeltici Bakımlarının 
Yaptırılması Hizmet Alım İşi 

İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin 
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org Şahap 
GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve Faks Numarası : 216 337 8214 - 216 337 8214 
c) Elektronik Posta Adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının Görülebileceği  
    İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin   
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Edirne İstasyonunda Bulunan Yürüyen Merdiven, 

Asansör ve Engelli Liftlerinin için düzenlenen Teknik 
şartnamede belirtilen şekilde ve ilişik Birim Fiyat Teklif 
Cetvelindeki isim ve miktarı yazılı 3 kalemden oluşan 
Hizmet alımı işi 

b) Yapılacağı Yer : 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Müdürlüğü 
Mıntıkası 

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1 Yıl (Üçyüzaltmışbeş) 
takvim günüdür 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
    Yeterlik Değerlendirmesinin : 
a) Yapılacağı Yer : TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar 

Binası 1. Asma Kat Oda H.Paşa/Kadıköy/İSTANBUL 
b) Tarihi ve Saati : 19.08.2022 - 14:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 19.08.2022 Tarihine Saat 14:30 kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

İhale TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1. Kat (Asma Kat) Haydarpaşa 
KADIKÖY / İSTANBUL yapılacaktır. 

İhale dokümanı Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; 

6- TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
Veznesi Haydarpaşa / İSTANBUL 300,00 TL (KDV Dahil) yatırmak veya TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Alıcı: IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına İhale doküman bedeli yatırılmak 
şartıyla TCDD 1. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    9032/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA/İŞLETME RUHSAT SAHALARI İHALE 
EDİLECEKTİR 

Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
1- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 

1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 
kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 4 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının, 2886 sayılı 
Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi İl Encümenince yapılacaktır. 

a) Amasya ili, Suluova ilçesi sınırlarında 4764,65 hektar alana sahip, G35A4, G35D2, 
G35B4, G35C1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 1 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 
Ruhsatlı Saha: Y1: 719063 -X1: 4515921, Y2: 719405 -X2: 4516862, Y3: 720499-X3: 4516886, 
Y4: 720429-X4: 4518088, Y5: 721326-X5: 4518533, Y6: 728735-X6: 4512191, Y7: 732535-X7: 
4515859, Y8: 733327-X8: 4514657, Y9: 727483-X9: 4508547 

b) Amasya ili, Merzifon ilçesi sınırlarında 4797,82 hektar alana sahip, G35A4, G34B3, 
G34B2, G35A1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 2 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 
Ruhsatlı Saha: (1. poligon)Y1: 714209-X1: 4523047, Y2: 714152-X2: 4524039, Y3: 714136-X3: 
4526013, Y4: 713029-X4: 4526048, Y5: 711958-X5: 4525473, Y6: 711848-X6: 4524489, Y7: 
711414-X7: 4523389, Y8: 710757-X8: 4524130, Y9: 710756-X9: 4526123, Y10: 704994-X10: 
4526005, Y11: 704997-X11: 4530807, Y12: 708752-X12: 4530804, Y13: 708250-X13: 4529200, 
Y14: 713100-X14: 4528100, Y15: 716418-X15: 4527691, Y16: 716311-X16: 4522146; (2. 
Poligon) Y1: 714209-X1: 4523047, Y2: 715115-X2: 4522659, Y3: 714406-X3: 4520999, Y4: 
713224-X4: 4520999, Y5: 712722-X5: 4521853 

c) Amasya ili, Merzifon ilçesi sınırlarında 367,40 hektar alana sahip, G35A4, G35A1 
paftasında aşağıda koordinatları verilen 3 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1: 
718000-X1: 4527500, Y2: 719026-X2: 4529831, Y3: 720000-X3: 4530000, Y4: 720000-X4: 
4527404, Y5: 718989-X5: 4527423,  

ç) Amasya ili, Merkez ilçesi sınırlarında 4435,46 hektar alana sahip, G35D4 paftasında 
aşağıda koordinatları verilen 4 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1: 712627 -X1: 
4493000, Y2: 713151 -X2: 4497575, Y3: 713029 -X3: 4499000, Y4: 717000 -X4: 4499000, Y5: 
717000 -X5: 4498000, Y6: 721000 -X6: 4498000, Y7: 720990–X7: 4493000 

2- Muhammen Bedel: 

S.No İlçesi Köyü 
Alan 

(Hektar) 
Muhammen Bedel 

Geçici Teminat 
(%3) 

İhale Tarihi İhale Saati 

1 Suluova 
Saygılı-

Harmanağılı 
4764,65 242.500,00 TL 7.275,00 TL 16.08.2022 10.20 

2 Merzifon 
İlçe Merkezi-

Gökçebağ 
4797,82 244.000,00 TL 7.320,00 TL 16.08.2022 10.30 

3 Merzifon Çayır 367,40 76.500,00 TL 2.550,00 TL 16.08.2022 10.40 

4 Merkez Çavuş 4435,46 226.000,00 TL 6.780,00 TL 16.08.2022 10.50 

3- İhale Şartname ve Eklerinin : 
    a) Alınacağı Yer : Amasya İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü. 
    b) Hangi Şartlarda  
    Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 

1.000,00 TL bedel karşılığında satın almaları 
zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri 
ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı 
adreste görülebilir. Şartname bedeli ve ihale geçici 
teminatı Halk Bankası Amasya Şubesi IBAN:TR76 
0001 2009 3000 0005 0000 14 sayılı Amasya İl Özel 
İdaresi hesabına yatırılacaktır. 
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4- İhalenin : 
    a) Yapılacağı Yer : Amasya İl Özel İdaresi 3. Kat Encümen Odası (İhsaniye 

Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:97). 
    b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 
    c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Artırma Usulü.  
5- Tekliflerin : 
    a) Verileceği Yer : Amasya İl Özel İdaresi 3. Kat Encümen Odası (İhsaniye 

Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:97). 
    b) Son Teklif Verme  
    Tarih/Saati : 16/08/2022 Salı Günü ihale saatine kadar. 
6- İhaleye Katılım Belgeleri: 
    İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 
    a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası 

ve e-posta adresi. 
    b) Okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 
    c) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında 

geçici teminat (teminat mektubu veya banka dekontu) vereceklerdir. 
    d) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu. 
    e) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge. 
    f) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla 

alınmış belge. 
    g) Gerçek kişi istekliler; 
    1. Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
    2. Noter tasdikli imza beyannamesi 
    3. T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı 

sureti 
    4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 
    h) Tüzel Kişi İstekliler 
    1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi 
    2. Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti (son üç ayda alınan) 

    3. Vergi levhası (onaylı) 
    4. Yönetimin onaylı imza sirküleri 
    5. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık 

sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturanların imza beyannamesi 
    6. Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları 

vekâletnameyi ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesini ibraz 
edeceklerdir. 

7- İhale bedeli peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda 
dahi İhale bedeline ilişkin tüm vergi ve harçlar peşin olarak ödenecektir.  

8- Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından vergi ve harçlar hariç olup ihale 
bedeli üzerinden tüm vergi ve harçlar yüklenici tarafından ayrıca ödenecektir. 

9- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 
veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale 
komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

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

11- Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta 
ile gelen zarf içerisindeki teklif son teklif sayılacaktır. 

12- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 
İlan olunur. 8741/1-1 
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1 ADET BİPLAN NÖRORADYOLOJİK AMAÇLI DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ 
SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Biplan Nöroradyolojik Amaçlı Dijital Anjiografi Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/769043  
1- İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Biplan Nöroradyolojik Amaçlı Dijital Anjiografi 

Sistemi Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 150 (Yüzelli) 

takvim günüdür 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 12.08.2022 Cuma günü, saat: 11.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari 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, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) Aday imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) Aday yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise 

yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) Aday Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 

(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.  İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200 (ikiyüztürklirası).-Türk 

Lirası yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 12.08.2022 Cuma günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

    9132/1-1 
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71 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Hatay Erzin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Hatay Erzin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 71 

adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Erzin Sanayi Çarşısı Nalbantlar Sokak No: 42 Erzin / 

HATAY 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 71 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı Yer : Erzin / HATAY 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022/2 B.F. ile) : 83.232.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   2.496.960 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 18/08/2022 - Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Hatay Erzin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Erzin Sanayi Çarşısı Nalbantlar 

Sokak No: 42 Erzin / HATAY adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. 

No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    8914/2-2 
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YURT DIŞI NAKLİYE VE ORGANİZASYONU (FREIGHT FORWARDING)  
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1575 TPAO Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Nakliye ve Organizasyonu (Freight 

Forwarding) Hizmeti Alımı “Açık İhale Usulü” ile İhale Edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2022/761195 
1- İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Cad. No: 10 / 06530 
     Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 75  
     Faks: 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73 
c) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : yurtici_ihale@tpao.gov.tr 
2- İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 12 ay süre ile yurt dışı nakliye ve organizasyonu 

hizmeti işi 
b) Yapılacağı Yer : Yurt dışından temin edilecek veya yurtdışına 

gönderilecek her türlü malzeme ve ekipmanın teslim 
alınacağı ve teslim edileceği birim fiyat teklif 
tablosunda belirtilen yerler ve limanlardır. 

c) İşin Süresi : 12 Ay 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
     Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No: 10 Çankaya/ 

ANKARA 
     GENEL MÜDÜRLÜK SITKI SANCAR 

TOPLANTI SALONU 
     İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 

salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 
katılacaklardır.) 

b) Tarihi ve Saati : 17.08.2022 Çarşamba Saat 14:30 
4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, 
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da 

belirtildiği ortak girişim beyannamesi, 
f) İdari şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
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g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge, 

h)  İdari şartnamenin 7.7. İhalenin yabancı isteklilere açıklığı maddesinde istenen yerli 
istekli olunduğunu gösteren belgeler, 

i)  İdari şartnamenin 7.3. ve 7.4. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
j)  İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
k) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (e) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı 
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek 
üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler; 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 
Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlilik belgesi banka 

referans mektubudur. Banka referans mektubu Türkiye de veya yurtdışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun aşağıdaki kriterlere göre düzenlenmiş 
olması zorunludur. 

a) İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 
b) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya kullanılmamış gayri nakdi 

kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı 1.000.000 (birmilyon) TL den az olamaz. 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle sağlanabilir. 

c) İş ortaklığında ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Gerek görüldüğünde banka referans mektubunun 
teyidi ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya Şubesinden İDARE’ce yapılır. Yapılan 
teyitlerin bankanın iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler. 

4.3.1. İstekliler, Freight Forwarding (Yurtdışı Nakliye ve Organizasyonu) hizmet 
sektöründe en az 2 (iki) yıldan beri faaliyet göstermiş olduklarını mevzuatı gereği Deniz Ticaret 
Odası veya ilgili ticaret odasına kayıtlı olduğunu Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) ile 
belgeleyeceklerdir. 

4.3.2. İstekliler, merkezlerinin Ankara’da bulunmaması halinde, Ankara’da şube veya 
büro açacaklarını taahhüt edeceklerdir. İşin kendilerine ihale edilmesi durumunda, sözleşme 
imzalamadan önce Ankara’da şube veya büro açtıklarını kira kontratı ile belgeleyecektir. 

4.3.3. 
a) İsteklinin işin tamamına teklif vermesi halinde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 

(beş) yıl içindeki herhangi bir yıllık periyodda kamu veya özel sektörde, deniz yolu, hava yolu, 
kara yolu taşımaları için toplamda en az 150 (yüzelli) adet, 

b) İsteklinin kısım bazında teklif vermesi halinde ise; ilk ilan tarihinden geriye doğru son 
5 (beş) yıl içindeki herhangi bir yıllık periyodda kamu veya özel sektörde, deniz yolu, hava yolu, 
kara yolu taşımaları için teklif verilen her bir kısım için o kısma ait en az 50 (elli) adet,  

sevkiyatı organize ederek nakliye işini gerçekleştirdiğini (Freight Forwarding Hizmetini) 
iş deneyim belgeleri ve taşımayı yaptığı firma veya idarece onaylı navlun faturası suretiyle 
belgeleyeceklerdir. 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

4.3.4. İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak 

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az 

olamaz. 

4.4.  İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Türkiye Petrolleri A.O. ’ca 

veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak 

isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul 

edilecektir. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine, ihaleden bir (1) işgünü önceye kadarki süre 

içerisinde TPAO’nun yetkili personel tarafından “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama 

gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine 

ekleyebilirler. 

4.5.  İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada 

paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5- İhale dokümanı; 

www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya yurtici_ihale@tpao.gov.tr istenebilir. 

Şartname bedeli 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. 

Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 

banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 

temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname 

dekontunu ibraz etmeleri zorunludur. 

6- Teklifler, 17/08/2022 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden USD ve EURO olarak vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı 

ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihale kalem bazında kısmi teklife 

açıktır. 

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

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

günü olmalıdır. 

10- Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 

11- İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

12- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 

yapılmaktadır. 

    9121/1-1 
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ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2022/2023 Kampanya Dönemi Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/755013 

1- İdarenin 

a) Adresi : Orhaniye Mah. 123340 Sokak No: 63 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022/2023 Kampanya döneminde (Bir yıl süre ile) 

±%20 toleranslı toplam 260.000 ton tahmil tahliye 

hizmeti yapılacaktır. Kampanya haricinde veya 

kampanya dahilinde İhale istiften müşteri ve çiftçi 

vasıtalarına şeker yüklenmesi ile gerektiğinde 

Kampanya dahilinde üretimden gelen şekerlerin banttan 

istife alınması, banttan direk müşteri veya çiftçi 

vasıtalarına yüklenmesi, yerden müşteri veya çiftçi 

vasıtalarına şeker yüklenmesi ile kiralık ambarlara 

nakledilecek şekerlerin nakil vasıtalarına yüklenmesi, 

kiralık ambarlarda istife alınması ve istiften satışa 

verilmesidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : 2022/2023 Kampanya döneminde (±%20 toleranslı) 1 (bir) 

yıldır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Orhaniye 

Mah.123340 Sokak No: 63 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 15/08/2022 Pazartesi günü, saat 10.00 

4- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 - TL (Yüzonsekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Orhaniye Mah. 123340 Sokak No: 63 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir. 

4.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

7- Diğer Hususlar 

7.1.  İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü (15.08.2022-10:00) fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7.2.  Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9136/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Serik Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ANTALYA ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 15/08/2022 

Saati 11:00 

İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

SERİK ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatis@ogm.gov.tr 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi Boy (m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TLAdet M3/Ster/K

1 
YEŞİLVADİ 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Olağanüstü 2873 871,217 1 1.016,00 26.555,00 

2 
YEŞİLVADİ 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Olağanüstü 634 411,955 1 851,00 10.517,00 

3 ÖREN OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Olağanüstü 3115 1.295,287 1 1.501,00 58.327,00 

4 ÖREN OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Olağanüstü 3988 2.233,521 1 1.502,00 100.642,00

5 KIRBAŞ OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Bakım 6311 1.974,594 1 1.552,00 91.937,00 

6 
YEŞİLVADİ 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Bakım 2199 789,789 1 1.092,00 25.873,00 

7 
BOZDOĞAN 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Bakım 4629 1.900,341 1 1.700,00 96.917,00 

8 
BOZDOĞAN 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Bakım 1449 1.161,077 1 1.900,00 66.181,00 

9 
BOZDOĞAN 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Bakım 5240 2.033,298 1 1.500,00 91.498,00 

10 
BOZDOĞAN 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

Bakım 5230 1.900,030 1 1.590,00 90.631,00 

 TOPLAM   35668 14.571,109 10 14.204,00 659.078,00 
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 10 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 

Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.  

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık %2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 

Adres : Merkez Mahallesi Sakarya Cad. No:15 Serik/Antalya 

Telefon : 0(242) 722 3412 

Fax No : 0(242) 722 2134 

    9106/1-1 
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MEKANİK AYIRMA VE KOMPOST TESİSİNİN YAPIMI VE 15 (ONBEŞ) YIL SÜRE 
İLE İŞLETİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Elazığ Belediye Başkanlığından: 
1- Onaylı Uygulama Projesi kapsamında Elazığ Belediyesine ait KADDT sınırları 

içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylı ön fizibilite projesi,; ilgili 
mevzuatlarda yapılan revizyonlar kapsamında güncellenerek Bakanlık onayına  esas Mekanik 
Ayırma ve Kompost Tesisi projesi ile ilgili güncel mevzuatlar çerçevesinde nihai uygulama 
projelerinin hazırlanması, idare onayının alınarak Mekanik ayırma ve Kompost Tesisinin saha 
düzenlemesi, bina vs. imalat işlerinin yapımı ile tesis içindeki ünitelerin makine ve 
ekipmanlarının kurulum, montaj ve devreye alınması ile işletme hakkının; aylık kira bedelinin 
KDV Hariç 30.000,00 TL bedel altında olmamak kaydıyla ihalede teklif edilecek aylık kira bedeli 
üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif 
açık artırma sureti ile 15 (ONBEŞ) yıl müddetle ihale edilecektir. 

2- İhale 16/08/2022 Salı günü saat: 14.00'de Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı  
Salonu’nda  Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3- İşin tahmini muhammen bedeli KDV Hariç aylık 30.000,00 TL olup, 15 yıllık toplam 
muhammen bedeli 5.400.000,00 TL’dir. Geçici teminat bedeli ise 162.000,00 TL’dir.  

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak 
edilmesi halinde 500,00.TL  bedel karşılığında Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ 
Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 ( dahili 1551-
2018) nolu telefondan bilgi alabilecektir.  

5- İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır; 
5.1- Kanuni ikametgahı olması, 
5.2- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için). 
5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 
5.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 
belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir), 

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu 
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri 
belge, 

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 
sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanması gerekir. 
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c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu 
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri 
belge, 

5.6- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak 
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk 
Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir. 

5.7- İhale dokümanında lan ve Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair 
makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul 
edilir. 

5.8- 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair 
beyanı, 

5.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

5.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 
5.11- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir), 
5.12- İhaleye konusu iş ile ilgili idarenin vermiş olduğu ihale dokümanı ve ekinde sunmuş 

olduğu avam projeleri okuyup incelediğini ve bunlarla ilgili yükümlüğünü eksiksiz olarak yerine 
getireceğine dair taahhütname, 

6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri 
uygulanacaktır 

7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 
serbesttir 

İlan olunur. 
    8950/1-1 

—— • —— 
İBRELİ + YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Trabzon Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 15.08.2022 

Saati 11:30 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: TRABZON ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri Https://Esatis.ogm.gov.tr 

 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi, 

Nevi, 

Boy ve 

Sınıf 

İstif 

No 

Parti 

No 
Boy(m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 

TL 

Geçici 

Teminat 

TL 

Açıklama 
Adet m3/Ster 

1 

KALINÇAM 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

208 31 
 

1083 1.332,328 1.200,00 47.964,00 
 

2 

KALINÇAM 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

231 32 
 

1158 511,542 1.150,00 17.648,00 
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3 

KALINÇAM 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli + 

Yapraklı 

Dikili 

Ağaç 

232 33 
 

2874 1.931,929 1.250,00 72.447,00 
 

4 

KALINÇAM 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

253 34 
 

5699 2.887,311 1.205,00 104.376,00 
 

TOPLAM: 4 
 

10814 6.663,110 4.805,00 242.435,00 
 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 4 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 
maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 1.60 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 
aylık %1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT: Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır. 
    0(462) 230 2178 
FAX   0(462) 230 2189 
BANKA ŞUBESİ HESAP NOLARI 
Ziraat Bankası Yavuz Selim Bul:TR510001001908392497385002 
İLAN OLUNUR. 8962/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇLAR SATILACAKTIR 

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Artvin Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 15.08.2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri https://esatis. 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici Teminat 
Adet M3/Ster/K 

1 
ZEYTİNLİK 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç 

 
688 2079,08 1 1.231,00 76.780,00 

2 
ZEYTİNLİK 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç 

 
1639 4571,014 1 1.233,00 169.082,00 

3 
ZEYTİNLİK 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç 

 
858 2080,254 1 1.244,00 77.635,00 

4 ÇORUH OİŞ İbreli Dikili Ağaç 
 

1634 2539,698 1 1.300,00 99.048,00 

5 
ZEYTİNLİK 

OİŞ 
İbreli + Yapraklı 

Dikili Ağaç  
693 2542,155 1 1.274,00 97.161,00 

6 
ZEYTİNLİK 

OİŞ 
İbreli + Yapraklı 

Dikili Ağaç  
898 2665,743 1 1.382,00 110.522,00 

 
TOPLAM 

  
6410 16477,944 6 7.664,00 630.228,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 6 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
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11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 

için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 

40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

    8994/1-1 

—— • —— 
5 KALEM AROMA SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 5 Kalem Aroma, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 

uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.08.2022 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5- İhalede her bir ürün için alternatif teklif verilebilir. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9- İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 

10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir.   

    8990/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Birecik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/372 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. 

    9020/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9145/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9146/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9174/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9180/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9120/1-1 

  



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9133/1-1 

  



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9134/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9135/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9129/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9130/1-1 
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Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen 
unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı 
yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi 
içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

İlan Tarihi  : 04.08.2022 
Son Başvuru Tarihi  : 18.08.2022  
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi  : 24.08.2022  
Giriş Sınavı Tarihi  : 01.09.2022  
Sonuç Açıklama Tarihi  : 02.09.2022  
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi  : https://sl.sabanciuniv.edu/ 
Başvuru Şekli : Posta Yolu ile  
Başvuru Adresi : Diller Okulu, Orta Mah.   
 Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL 
 (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Ebru Özgür) 
Sorular için iletişim bilgileri : e-posta: ebru.ozgurkati@sabanciuniv.edu / 

telefon: 0216 483 91 31  
İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

Birim Bölüm 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES 
Puan 
Şartı 

YDS / 
Eşdeğeri 

Puan Şartı
Özel Şartlar 

Rektörlük 
Ortak 

Dersler 
Bölümü 

Öğr. 
Gör. 

1 70 85 

Dil Eğitimi (İngiliz Dili 
Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi 
vb.) veya Beşeri Bilimler 
(Tarih, Siyaset Bilimi vb.) ile 
ilgili bir lisans derecesine sahip 
olmak. Lisans derecesi Dil 
Eğitimi üzerine ise Beşeri 
Bilimler, Beşeri Bilimler 
üzerine ise de Dil Eğitimi 
üzerine tezli yüksek lisans 
yapmış olan adaylara öncelik 
verilecektir. Üniversite 
seviyesinde 2 sene ve üzeri 
eğitmenlik deneyimi ile birlikte 
hem dil becerileri uzmanlığı 
hem de sosyal bilimler alanında 
eğitim/araştırma geçmişine 
sahip olmak.

Genel Şartlar: 
1. 657 sayılı kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir. 
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 
3. YDS veya muadili sınavlardan en az 85 puan almış olmak. . 
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
İstenen Belgeler: 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, İlan numarasını, 

Kadro unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.) 
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 
3. Özgeçmiş. (YÖK Formatında olmalı ve e en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri 

ile belirtilmelidir.) 
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4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Tezli Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Lisans 
Transkripti. Fotokopilerinin noter onaylı olması - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 
denkliğinin onaylanmış olması ve fotokopisinin de noter onaylı olması gerekmektedir.) 

5. ALES belgesinin sistem barkodlu kopyası (ALES muafiyeti var ise daha önce çalıştığı 
kurumdan alınmış, "2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Mevzuatına göre Öğretim Görevlisi 
olarak çalışmıştır." kaşeli, onaylı yazısı.) 

6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu 
olması gerekmektedir.) 

7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.) 
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 

(Bakaya durumda olmamak). 
Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. 

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile 
gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Ofisine 
ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Diller 
Okulu https://sl.sabanciuniv.edu web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır. 

    9024/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) Aksaray ili, Sultanhanı Beldesinde 

kurulu bulunan DEP/1238-6/155 sayılı doğal gaz depolama lisansının tadil edildiği alan içerisinde 
kalan Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin AR/ARR/K/L30-b, AR/ARR/K/L30-
c, AR/ARR/K/L31-a, AR/ARR/K/L31-c ve AR/ARR/K/L31-d pafta no.lu petrol arama ruhsatları 
ile ARİ/ARR/K/M31-a1-1 ve ARİ/ARR/K/M31-a2-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatları, 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasına istinaden adı geçen Kanun’un 
24’üncü maddesinin sekizinci fıkrası gereğince Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 
29.07.2022 tarihli Oluru ile iptal edilmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü maddeleri 
gereğince, yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden 
dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından 
karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden 
kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

    8963/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı. 
VAKFEDENLER: Burhan BEDİR, Veysel ÖZARAZ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Van. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.07.2022 tarihinde kesinleşen 07.06.2022 tarihli 
ve E: 2022/108 K: 2022/605 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Çocukların, gençlerin, her seviyede eğitim gören öğrencilerin eğitim 
ve öğretim faaliyetlerine maddi ve manevi destek vermek ve vakıf senedinde belirtilen diğer 
amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000 TL (Doksanbin TL) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Burhan BEDİR, Veysel ÖZARAZ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı’na 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    8977/1-1 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 

gün içerisinde 19.08.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta 
yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik 

belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web 
sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 
Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 

yapılacaktır. 
a) Öğretim Üyeleri İçin: 

Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  

2. Doktora belgesi 
3. Doçentlik belgesi 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi  
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 

6. Resimli öz geçmiş 
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

Aranılan Nitelikler: 
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 

bir puan almış olmak. 
2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen 

atama kriterlerini sağlamış olmak. 
b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 

Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2. Resimli öz geçmiş 
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 

6. ALES sonuç belgesi 
7. Nüfus cüzdanı sureti 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. (Araştırma Görevlileri için)  
10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için) 
Aranılan Nitelikler: 

1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 
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2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Meslek 
Yüksekokullarının Türkçe öğretim yapan bölümleri için yabancı dil şartı aranmaz. 

b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 
80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 
UNVAN ADET ARANAN NİTELİKLER 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik - Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
Prof. 1 

Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Fizik 

Mühendisliği alanlarında doktora derecesine sahip 

olmak.  

Optik, fotonik ve spektroskopi alanında akademik 

çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

Bölümü 
Prof. 1 

İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans 

ve doktora derecelerine sahip olmak.  

Hidrolik ve Hidrodinamik, konularında akademik 

çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine Mühendisliği 

Bölümü 
Prof. 1 

Yüksek lisans veya doktorasını Makine Mühendisliği 

alanında yapmış olmak. 

 Katı mekaniği alanında akademik çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği  

(Fizik Grubu 

Koordinatörlüğü) 

Prof. 1 

Fizik alanında yüksek lisans ve doktora derecesine 

sahip olmak. 

Katıhal fiziği ve yarı iletkenler üzerine akademik 

çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği  

(Fizik Grubu 

Koordinatörlüğü) 

Prof. 1 

Biyofizik alanında yüksek lisans veya doktora 

derecesine sahip olmak.  

Biyofizik alanında kızılötesi spektroskopisi ile ilgili 

konularda akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Prof. 1 

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim 

Mühendisliği alanlarında lisans ve Bilgisayar 

Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip 

olmak.  

Programlama dilleri, veri tabanı tasarımı ve 

yönetimi, veri yapıları, işletim sistemleri, algoritma, 

derin öğrenme, makina öğrenmesi ve/veya yapay 

zekâ konularında akademik çalışmalar yapmış 

olmak arında ders vermiş olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, istatistik, 

matematik veya bilişim alanlarından birinde lisans, 

yüksek lisans veya doktora derecelerine sahip 

olmak.  

Veri tabanı tasarımı ve yönetimi, veri madenciliği, 

işletim sistemleri, makina öğrenmesi ve/veya yapay 

zekâ alanlarında akademik çalışmalar yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Enerji Sistemleri 

Mühendisliği Bölümü 
Doçent 1 

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Enerji 

Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği 

alanında almış olmak.  

Enerji verimliliği alanında akademik çalışmalar 

yapmış olmak. 

İşletme 

Fakültesi 

Türkçe İktisat 

Bölümü 
Doçent 1 

İktisadi Düşünceler Tarihi alanında doçentlik 

belgesine sahip olmak.  

İktisadi Düşünceler Tarihi ve Politik Ekonomi 

alanlarında yayınlara sahip olmak, bu alanlarda 

dersler vermiş olmak. 

İşletme 

Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 
Doçent 1 

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış 

olmak.  

Doğu Asya üzerine çalışmaları olmak. 

İşletme 

Fakültesi 

Turizm İşletmeciliği 

Bölümü 
Doçent 1 

Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. 

Turizm pazarlaması alanında akademik çalışmalar 

yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Bölümü Doçent 1 

Klinik psikoloji alanında doçent unvanına sahip 

olmak. Psikolojik değerlendirme ve psikoterapi 

konularında ders verme deneyimine ve yayınlara 

sahip olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 
Doçent 1 

Lisans, Yüksek lisans ve Doktora derecelerini İngiliz 

Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Edebiyatı alanlarından 

almış olmak.  

Doçent unvanını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında 

almış olmak.  

Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde 

ders vermiş olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngilizce Mütercim 

ve Tercümanlık 

Bölümü 

Doçent 1 

Çeviri Bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.  

Üniversitelerin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 

Bölümlerinde yazılı ve sözlü çeviri dersleri vermiş 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü  

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 

Beyin ve sinir cerrahisi alanında uzmanlık 

derecesine sahip olmak. 

Beyin ve sinir cerrahisi alanında uluslararası 

düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve 

araştırmalardan nitelikli yayın üretebilmek. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim 

alanındaki bir lisans programından mezun olmak,  

Yazılım Mühendisliği alanından doktora derecesine 

sahip olmak. 

Nesne Tabanlı Yazılım Tasarım ve Geliştirme, 

Yazılım Sınama ve Yazılım Gereksinim 

Mühendisliği, Yazılım Kalitesi ve Yazılım Proje 

Yönetimi gibi alanlardan bir kaçında ders verebilir 

durumda olmak. 

İşletme 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik Bölümü 

Öğretim 

Üyesi 
1 

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak.  

Tercihen uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında 

sayısal dersler vermek ve araştırmalar yapmış 

olmak. 

İşletme 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Ekonomi alanında doktora yapmış olmak.  

Uluslararası ticaret, ekonomik ve ticari 

entegrasyonlar, ihracat, gelişen piyasalar ve döviz 

kurları alanlarında ulusal ve uluslararası 

araştırmalar yapmış olmak. 

GüzelSanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Tekstil ve Moda 

Tasarımı Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans ya da doktora/sanatta yeterlilik eğitimini 

Moda Tasarımı/Tekstil Tasarımı/Tekstil ve Moda 

Tasarımı alanlarından birinde tamamlamış olmak. 

Tekstil ve Moda Tasarımı alanında lisans düzeyinde 

eğitim vermiş olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Kimya Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya 

Mühendisliği alanında almış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Matematik 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans,yüksek lisans ve doktora derecelerini 

Matematik alanında almış olmak.  

Diferansiyel ve impalsif denklemler konularında 

yayınlar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle 

ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, 

ayrıca Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili 

diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip 

olmak.  

Nesne tabanlı programlama, veri tabanı tasarımı ve 

yönetimi, ayrık hesaplamalı yapılar, biçimsel diller 

ve özdevinirler, işletim sistemleri, programlama 

dilleri, bilgi güvenliği, bilgi erişimi, makina 

öğrenmesi, yapay zekâ, bilgisayar ağları veya 

mantıksal programlama gibi alanlardan birkaçında 

ders verebilir durumda olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Çocuk Gelişimi 

Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Görevlisi 

1 

Lisansını Çocuk Gelişimi ve Doktorasını Çocuk 

Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

Programında tamamlamış olmak. 

    9041/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 
4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 
2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 
giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam  73 adet Sözleşmeli Personel 
alınacaktır. 

POZİSYON 
NO 

POZİSYON BÜTÇE 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ARANILAN NİTELİKLER ADET 

1 Hemşire ÖZEL BÜTÇE KPSS/P3 - Hemşirelik lisans programından mezun olmak. 22 

2 
Destek Personeli 

(Temizlik Personeli) 
ÖZEL BÜTÇE KPSS/P94 

- Herhangi   bir   ortaöğretim   kurumundan  mezun 
olmak. 

- 30 yaş ve altı olmak 
6 

3 
Destek Personeli 

(Temizlik Personeli - 
Hijyen Belgeli) 

ÖZGELİR KPSS/P94 

- Herhangi   bir   ortaöğretim   kurumundan  mezun 
olmak. 

- 30 yaş ve altı olmak 
-  MEB onaylı Hijyen belgesine sahip olmak. 

3 

4 
Sağlık Teknikeri 
(Radyoterapi) 

ÖZEL BÜTÇE KPSS/P93 
- Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. 

1 

5 Laborant ÖZEL BÜTÇE KPSS/P93 
- Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi 

Laboratuar  Teknikleri,  Tıbbi  Laboratuvar Teknikleri 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

4 

6 
Sağlık Teknikeri 

(Anestezi) 
ÖZEL BÜTÇE KPSS/P93 

- Anestezi   veya   Anestezi   Teknikerliği   önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

1 

7 
Sağlık Teknikeri 
(Tıbbi Sekreter) 

ÖZEL BÜTÇE KPSS/P93 
- Tıbbi   Dokümantasyon  ve   Sekreterlik  önlisans 

programından mezun olmak. 
3 

8 
Tekniker  

(Elektrik- Elektronik) 
ÖZEL BÜTÇE KPSS/P93 

- Elektrik Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik, 
Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik- Elektronik 
Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve 
Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

- Belgelemek kaydı ile en az 2 yıllık mesleki tecrübeye 
sahip olmak. 

- 30 yaş ve altı olmak 
- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak 

2 

9 
Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi  
(Erkek) 

ÖZEL BÜTÇE KPSS/P93 

- Güvenlik, Güvenlik ve Koruma,Özel Güvenlik ve 
Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu 
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans 
programından mezun olmak 

-  30 yaş ve altı olmak. 
-  KPSS puanı 70 ve üzeri olmak. 
- Sağlık kuruluşlarından alınacak raporla boyunun 1.75 

cm’ den kısa olmaması ve kilosunun ise Boy 
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile 
kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az 
olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 180 cm boyunda 
olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-
17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 

- Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve 
geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik 
görevlisi kimlik kartına sahip olmak 

- Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya 
da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını 
kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. 
(adaylar yerleştikten sonra istenecektir) 

- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta 
sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak, 

- 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık 
alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak, 

10 
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10 
Mühendis  

(Bilgisayar- Lisans) 

DÖNER 

SERMAYE 
KPSS/P3 

- Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik 

Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

- 30 yaş ve altı olmak 

- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak 

1 

11 
Büro Personeli 

(Bilgisayar Önlisans) 
ÖZEL BÜTÇE KPSS/P93 

- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı 

(İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar 

Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve 

Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, 

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

- Belgelemek kaydı ile en az 2 yıllık mesleki tecrübeye 

sahip olmak. 

- 30 yaş ve altı olmak 

- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak 

12 

12 
Büro Personeli 

(Muhasebe Önlisans) 
ÖZEL BÜTÇE KPSS/P93 

- Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun 

olmak 

- Belgelemek kaydı ile Muhasebe ve Mali konularda en 

az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. 

- 30 yaş ve altı olmak 

- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak 

4 

13 
Büro Personeli 

(İstatistik Lisans) 
ÖZEL BÜTÇE KPSS/P3 

- İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve 

İstatistik lisans programlarının birinden mezun olmak 

- 30 yaş ve altı olmak 

- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak 

1 

14 
Büro Personeli 

(Muhasebe Lisans) 
ÖZEL BÜTÇE KPSS/P3 

- Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe 

ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans 

ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme 

Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya 

Muhasebe Bilgi Sistemleri, Maliye, Muhasebe ve 

Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının 

birinden mezun olmak 

-  Belgelemek kaydı ile Muhasebe ve Mali konularda en 

az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. 

- 30 yaş ve altı olmak 

- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak 

2 

15 

Büro Personeli  

(Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik)  

BAYAN 

ÖZEL BÜTÇE KPSS/P93 

-  Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis 

Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici 

Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun 

olmak 

- 30 yaş ve altı olmak 

- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak 

1 
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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 

Genel Şartlar: 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak. 

Özel Şartlar: 

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 

2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

4- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş 

olmak) 

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına 

dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin  "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında  istihdam 

edilemezler." hükmüne uygun olması. 

7- Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine  

getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

Adayların   http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden  üye  girişi  yaparak  başvuru  

yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini 

tamamlaması gerekmektedir. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 

pozisyona başvuru yapılamayacaktır. 

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. 

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. 

Sadece Destek Personeli (Hijyen belgeli) pozisyona başvuran adaylar mezuniyet belgesini 

veya diplomasını taratarak sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca ÖZGELİR bütçesine müracaat 

edecek Destek Personeli MEB onaylı Hijyen Belgesini taratarak sisteme yükleyeceklerdir. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (10 adet erkek personel) pozisyonuna başvuran adayların 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları 

taşıyor olması ve 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, 

cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
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edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 

görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak 

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda 

çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve 

Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir. 

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda 

çalıştıklarını gösterir    belgenin    kontrolü    amacıyla      https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-

ve-hizmet-dokum adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi 

gerekecektir. 

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından 

başvuru evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge 

yüklenmesi durumunda başvuru red edilecektir. 

Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip 

etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen 

hiçbir başvuru değerlendirilmeye  alınmayacaktır.  Reddedilen başvuru  sahipleri eksik evrakları  

ilan  süresi  içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir. 

Başvuru işlemleri 04.08.2022 – 18.08.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvuru  sonunda,  sözleşme  yapmaya  hak  kazanan  adaylar,  2020  KPSS  (B)  grubu  

puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav 

uygulanmayacaktır. 

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması 

halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. 

Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile 

bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) iş günü 

içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında 

(www.personel.gazi.edu.tr)   ilan edilecektir. 

Açık iş sayısını on katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile 

çağırılacaktır. 

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz 

konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web 

sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ 

yapılmayacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Soru ve Sorunlar İçin: personelilan@gazi.edu.tr 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu 

bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır. 

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. 

İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Müracaatların Başlama Tarihi  : 04.08.2022  

Son Müracaat Tarihi  : 19.08.2022  

Ön Değerlendirme Tarihi  : 22.08.2022 

Sınav Tarihi  : 24.08.2022 

Değerlendirme Tarihi  : 26.08.2022 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 

SAYISI 
UNVANI ŞARTLARI 

Adalet Meslek 

Yüksekokulu 

Hukuk Bölümü / 

Adalet Programı 
1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Öğretim elemanı olarak en az 3 yıl deneyim 

sahibi olmak. ALES'ten eşit ağırlık puan türünden 

en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 

50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından 

buna denk bir puan almış olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret ve 

Sanayi Meslek 

Yüksekokulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Teknolojisi 

Bölümü / Bilgisayar 

Programcılığı 

Programı 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yapay Zekâ 

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, 

Mekatronik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve 

Bilgisayar bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. Tercihen yazılım alanında 

bilgi/deneyim sahibi olmak. ALES'ten en az 70 

puan almış olmak. 

Bilgisayar Teknolojisi 

Bölümü / Bilgisayar 

Programcılığı 

Programı 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme 

Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yapay Zekâ 

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, 

Mekatronik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve 

Bilgisayar bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak ve tercihen Web Programlama veya 

Mobil Programlama veya Gömülü Sistemler veya 
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Ticaret ve 

Sanayi Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar Ağ ve Güvenliği veya İşletim Sistemleri 

alanında bilgi/deneyim sahibi olmak. ALES'ten en az 

70 puan almış olmak. 

Ulaştırma Hizmetleri 

Bölümü / Sivil 

Havacılık Kabin 

Hizmetleri Programı 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders Verecek) 

İşletme lisans mezunu olmak. İşletme alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. Havacılık 

alanında en az 2 (iki) yıl tecrübesi olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Anestezi Programı 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik 

(Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği) alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. ALES'ten en az 70 

puan almış olmak. 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Anestezi Programı 

1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

ALES'ten en az 70 puan almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü 1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. ALES Sayısal puan türünden 

en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 

50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından 

buna denk bir puan almış olmak. 

İstenen Belgeler 

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)  

2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 

3- Özgeçmiş (CV) 

4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.)  

5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 

6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 

7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.)  

8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 

9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 

10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 

11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından 

verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel 

Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.) 

12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa) 
Duyurulur. 9107/1/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte, 
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO 
Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında 
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme 
sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri 
ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, 
vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), 
Yabancı dil sınav belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı 
örneği, Doktora/Uzmanlık belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent 
ve Profesör başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), 
yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, 
bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) 
takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör 
başvuruları için) ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. 
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Sosyal ve Beşerî 

Bilimler Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 

Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji veya 

Psikolojinin alt dallarının birinden doktorasını almış 

olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Psikoloji Bölümü Doçent 1 

Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji veya 

Psikolojinin alt dallarının birinden doktorasını almış 

olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Psikoloji Bölümü Profesör 1 

Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji veya 

Psikolojinin alt dallarının birinden doktorasını almış 

olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Sosyoloji Bölümü Profesör 1 

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Sosyoloji 

alanında doçentliğini almış olmak. Değerler 

Sosyolojisi alanında yayın ve çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

İslam İktisadı ve Finans 

Bölümü 
Doçent 1 

İslam Bankacılığı ve Finans alanında 

doktorasını almış olmak. Finans alanında 

doçentliğini almış olmak. İlgili alanda yayın ve 

çalışmaları olmak. 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 

Geleneksel Türk 

Sanatları Bölümü 
Profesör 1 

Resim Anasanat dalında sanatta yeterliliğini 

almış olmak. Plastik Sanatlar alanında doçentliğini 

almış olmak. Resim alanında sergileri bulunmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü / 

Optisyenlik Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Fizik alanında yüksek lisans ve doktorasını 

yapmış olmak. Görüntü İşleme, Optik Detektör 

ve Lazer Uygulamaları alanlarının en az 

birinden yayın ve çalışmaları olmak. 
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Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi Bölümü 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi alanında doktorasını yapmış 
olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Ebelik Bölümü 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği alanlarının birinden doktorasını yapmış 
olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Ebelik Bölümü Profesör 1 
Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği alanlarının birinden doktorasını yapmış 
olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında 
doktorasını yapmış olmak, bu alanda yayın ve 
çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü / Radyoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji Anabilim 
Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda 
yayın ve çalışmaları bulunmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü / Radyoloji 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji Anabilim 
Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda 
yayın ve çalışmaları bulunmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü / Radyoloji 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji Anabilim 
Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda 
yayın ve çalışmaları bulunmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü / Göğüs 

Hastalıkları Anabilim 
Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış 
olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü / Göğüs 

Hastalıkları Anabilim 
Dalı 

Doçent 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış 
olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü / Göğüs 

Hastalıkları Anabilim 
Dalı 

Profesör 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış 
olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü / Tıbbi Patoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Patoloji 
Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu 
alanda yayın ve çalışmaları bulunmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü / Tıbbi Patoloji 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Patoloji 
Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu 
alanda yayın ve çalışmaları bulunmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü / Tıbbi Patoloji 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Patoloji 
Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu 
alanda yayın ve çalışmaları bulunmak. 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

İngilizce Mütercim ve 
Tercümanlık Bölümü 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili 
Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, 
Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin birinden 
lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden 
doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve 
çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında 
yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim 
yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte 
belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 

    9107/2/1-1 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 

tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. 
Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre 

aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir; 
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı 

ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.  
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
3- Lisans, Yüksek Lisans mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı, 

(Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)  
4- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript fotokopileri, 
5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi  
6- Bir adet fotoğraf, 
7- Özgeçmiş, 
8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES), 
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
10- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi, 
11- Başvuru Formu, 
ile müracaat etmeleri ilan olunur. 
- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen meslek yüksekokulu müdürlüğüne 

yapılmalıdır. 
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin 

eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
- Sonuçların duyurulacağı internet adresi : http://w3.beun.edu.tr 
- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz. Birden çok kadroya 

başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir. 
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak 
talep edemeyeceklerdir. 

- Üniversitemiz Sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her 
aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular 
tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) 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. 

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 
enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 
üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 

(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 
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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 (Değişik ibare:RG-18/5/2021-
31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma 
şartı aranır. 

ÖZEL ŞARTLAR 
(1) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak şartı aranır. 
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarına atanacak olanlarda 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. 

MUAFİYET 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 04.08.2022 
Son Başvuru Tarihi  : 18.08.2022  
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi  : 24.08.2022  
Giriş Sınav Tarihi  : 29.08.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.09.2022 

ANABİLİM DALI 
ÖĞR. 
GÖR. 

AÇIKLAMA 

ÇAYCUMA MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

  

AÇIK DENİZ SONDAJ 
TEKNOLOJİSİ 

1 

İşletme veya İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İşletme veya İktisat alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. Ayrıca belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim 
kurumlarında en az 5(Beş) yıl ders vermiş olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil İngilizce'den en az 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

AÇIK DENİZ SONDAJ 
TEKNOLOJİSİ 

1 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Jeoloji Mühendisliği alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

AÇIK DENİZ SONDAJ 
TEKNOLOJİSİ 

1 
Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

AÇIK DENİZ TABANI 
UYGULAMALARI 

TEKNOLOJİSİ 
1 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Jeoloji Mühendisliği alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

AÇIK DENİZ TABANI 
UYGULAMALARI 

TEKNOLOJİSİ 
1 

Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Maden İşletmesi veya Petrol 
ve Doğalgaz Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

AÇIK DENİZ TABANI 
UYGULAMALARI 

TEKNOLOJİSİ 
1 

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Petrol ve 
Doğalgaz Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

    8971/1-1 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

 
 8964/1-1 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

 
 8972/1-1 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

 
 8973/1-1 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 
 8980/1-1 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 
 8981/1-1 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 
 8991/1-1 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

 
 8992/1-1 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

 
 8993/1-1 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

 
 8995/1-1 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 

 
 8996/1-1 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 

 
 8997/1-1 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 

 
 9002/1-1 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9004/1-1 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

 
 9005/1-1 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9009/1-1 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9010/1-1 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

 
 9012/1-1 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 

 
 9019/1-1 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 

 

 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 

 



4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 

 



Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2022 – Sayı : 31913

Sayfa

1

2

3

5

6

7

25

26

31
32

37
53
54

55

56

56
57

59

60
76
86

101
111

127
130
153

229

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 107)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Sinop İlinde Tesis Edilecek Hamsi Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı

Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5916)

–– Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı ve Eskişehir Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı
Taşınmazların Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İlave
Alanında Gerçekleştirilecek Yatırım Faaliyetlerine İvedilikle Başlanabilmesi Amacıyla
Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5917)

–– 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(Karar Sayısı: 5918)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen
Yüksekokul ve Fakültelerin Kapatılması ile Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı
Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin Adının İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5919)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 5920, 5921, 5922, 5923,
5924, 5925)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/345, 346, 347, 348)

YÖNETMELİKLER
–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık

Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5926)
–– İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının

Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik
–– Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü

Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna
İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/17)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/22)
–– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)'in

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/19, K: 2022/46 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2021/128, K: 2022/68 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2022 Tarihli ve E: 2021/127, K: 2022/85 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2020/3058 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/4/2022 Tarihli ve 2017/22695 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


