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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KÂTİPLERİNİN SINAV, 

ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür
ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin adı “Adalet Ba-
kanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-
netmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “amacı;”
ibaresinden sonra gelmek üzere “icra başmüdürlerinin görevlendirilmesi,” ibaresi, “nakil,” iba-
resinden sonra gelmek üzere “görevde yükselme ve unvan değişikliği” ibaresi eklenmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik; icra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları ile icra kâ-
tiplerini kapsar.

Haklarında özel düzenlemeler bulunan personele ilişkin hükümler saklıdır.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 2/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 2/A- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Başkanlık: İcra İşleri Dairesi Başkanlığını,
c) İcra Daireleri Başkanlığı: İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu

illerde Bakanlık tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla kurulan
icra daireleri başkanlığını,

ç) İcra Personeli: İcra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibini,
d) Komisyon: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını,
e) Mahal: İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesi uyarınca bir veya birden fazla icra

dairesinin kurulduğu yeri,
f) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kamu

görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavı,
g) Sınav Birimi: Bakanlık tarafından icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavını yapmak

için yetki verilen komisyonları,
ğ) Sınav Kurulu: Bakanlık tarafından icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sözlü sınavı

ile icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavını yapmak üzere oluşturulan kurulu,
h) Sözlü Sınav: Sınav kurulu veya sınav birimleri tarafından ilgilinin meslekî ve genel

kültür bilgisini ölçmek ve mesleğin gerektirdiği kişisel nitelikleri haiz olup olmadığını tespit
etmek için yapılan sözlü sınavı,

ı) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,
i) Uygulama Sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değer-

lendirilmesi için yapılacak sınavı,
j) Yazılı Sınav: Bakanlık tarafından icra müdür ve yardımcılığına giriş için yaptırılacak

sınavı,
ifade eder.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,”

“c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında rapor düzenlenmiş ise raporda herhangi
bir olumsuzluk bulunmaması,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 3/A maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan “örgün” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın
(i) bendi ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“e) 7315 sayılı Kanun gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması ya-
pılmış olmak,”

“i) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için sınav kurulu veya sınav birimi tara-
fından çekilecek kura sonucu belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden oto-
matik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen metinden bilgisayarla; üç dakikada yan-
lışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,”

“c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında rapor düzenlenmiş ise raporda herhangi
bir olumsuzluk bulunmaması,”

“Birinci fıkranın (i) bendine göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek
için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki
kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün
bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam
yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam
14 ve üzeri kelime atlanması hâlinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul
edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belir-
lenebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sunulabi-
leceği gibi gerekli hallerde adaylara gönderilir” ibaresi “sunulur” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“Yazılı sınavlar Bakanlığın sınav yapmaya yetkili resmî kurumlarla yapacağı protokol
çerçevesinde yapılır. Bu protokolde yazılı sınavın usul ve esasları ile yeri ve tarihi belirlenir.

İcra kâtipliğine ilk defa açıktan veya naklen atanacaklar, merkezi sınavda başarılı olan-
lar arasından sınav kurulu veya birimi tarafından yapılacak uygulama sınavına ve sözlü sınava
tabi tutulur. Unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama sınavına ve sözlü sınava tâbi
tutulur.”

“Bakanlık uygulama sınavını ve sözlü sınavı oluşturacağı sınav kurulu aracılığıyla ya-
pabileceği gibi uygulama sınavını sınav birimi, sözlü sınavı ise sınav kurulu aracılığıyla da ya-
pabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı ben-
dinin (b) alt bendinde yer alan “İcra ve İflâs Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Abo-
nelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hak-
kında Kanun,” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (e) alt bendinde yer alan “Tebligat Kanunu ve
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elek-
tronik Tebligat Yönetmeliği” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Genel yetenek ve genel kültür konuları kendi aralarında eşit olarak ağırlıklandırılacak olup;
alan bilgisi konuları ise birinci fıkranın (2) numaralı bendinin (a), (b) ve (d) alt bentleri için
dörtte bir oranında, (c) ve (e) alt bentleri için sekizde bir oranında katsayılandırılarak değer-
lendirme yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yetki
verilen” ibaresi “sınav kurulundan veya” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş-
tir.

“Bakanlık tarafından bir sınav birimine veya kuruluna birden fazla mahal için sınav
yapma yetkisi verilebilir. Bu durumda adayların hangi mahal için başvurduklarını açıkça bil-
dirmeleri gerekir.”

“Bu maddeye göre uygulama ve sözlü sınavlarına girecekler ile sınav yeri ve zamanı,
sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde veya sınav kurulunun yaptığı sınavlar açı-
sından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Uygulama ve sözlü sınav sonuçları da aynı usulle
ilan edilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21- İcra müdür ve icra müdür yardımcılığı yazılı sınav sonuçları sınavı yapan

kurumun internet sitesi ile Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.”
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-

kanlık” ibaresi “sınavı yapan kurumun” şeklinde, “Adalet Bakanlığına” ibaresi “Bakanlığa”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ken-
dilerine bildirimi tarihinden” ibaresi  “ilanından” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan
“Ek-1” ibaresi “ilgilisine göre Ek-1, Ek-4 veya Ek-6” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer
alan (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “Adalet Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğüne” ibaresi “Başkanlığa” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “birimine”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Başkanlığa” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye birinci
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başvurular sınav ilanında belirlenecek usul ve esaslara göre elektronik ortamda da ya-
pılabilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 24- Sınav kurulu; Bakanlıkça icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sözlü sı-

navı için uygun görülecek bir başkan ve dört üyeden; icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavı
için ise uygun görülecek bir başkan ve iki üyeden oluşur. Yedek üyelerin belirlenmesinde de
aynı usul uygulanır. Gerektiğinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil)
kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev
alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye katılır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 26- Geçerli bir mazereti nedeniyle uygulama veya sözlü sınava katılamayan-

ların, katılmadıkları uygulama veya sözlü sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ma-
zeretlerine ilişkin belgeleri de sunmak suretiyle ilgili sınav kuruluna veya sınav birimine ma-
zeretlerini bildirmeleri gerekir. Bu süre içinde mazeretini bildirmeyenler sınava katılmamış sa-
yılır. Geçerli mazeretleri sebebi ile sözlü veya uygulama sınavına katılamayanlardan sınav ku-
rulu veya sınav birimince mazeretlerinin kabulüne karar verilenler için başka bir sınav günü
tespit edilerek kendilerine bildirilir.”
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MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“İcra müdür ve yardımcılığı ile icra kâtipliği sözlü sınavlarında değerlendirme, birinci
fıkranın (a) bendi için 40, diğer bentlerin her biri için 20 puan üzerinden yapılır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Per-
sonel Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Başkanlığa” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Nihai başarı listesi düzenlenirken; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek
yüksekokullarının adalet ile adalet ön lisans programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı
ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır.”
“Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıra-
lanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teb-
liğden” ibaresi “sonuçların ilan edildiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bekle-
tilir” ibaresi “bekletilebilir” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “İcra müdür
ve” ibaresi “İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 32/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 32/A- İcra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin

başka bir mahalde geçici görevlendirilmeleri Bakanlık tarafından yapılır.
Aynı mahalde birden fazla icra dairesi bulunması hâlinde; icra başmüdürü, icra müdürü,

icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin hangi dairede görev yapacağına icra daireleri baş-
kanlığı bulunan mahallerde ve yetki çevresinde icra daireleri başkanlığı, bulunmayan mahal-
lerde ise komisyonlar tarafından iş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak karar verilir. Bir
ayı geçen daireler arası görevlendirmeler karar tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa
bildirilir. İş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak gerekli görülen durumlarda Başkanlıkça
da resen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme icra daireleri başkanlığı ile komisyona
bildirilir.

İcra başmüdürü ve icra müdürünün herhangi bir nedenle görevde bulunamaması hâlinde
icra müdürlüğüne aynı mahalden kimin vekâlet edeceğine icra daireleri başkanlığı bulunan
mahallerde ve yetki çevresinde icra daireleri başkanlığı, bulunmayan mahallerde ise komisyon
tarafından karar verilir. Bu karar, verildiği tarihten itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirilir.
İş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak gerekli görülen durumlarda Başkanlıkça da resen
vekâleten görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme icra daireleri başkanlığı ile komisyona
bildirilir.

İcra dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin bulunmaması hâ-
linde icra daireleri başkanlığı bulunan mahallerde ve yetki çevresinde icra daireleri başkanlığı
tarafından icra kâtipleri arasından geçici görevlendirme yapılır. İcra daireleri başkanlığı bu-
lunmayan mahallerde ise komisyon tarafından, öncelikle merkez veya mülhakat icra dairele-
rinde görev yapan icra kâtipleri, bunun mümkün olmaması hâlinde 32/B maddesindeki şartları
taşıyan zabıt kâtipleri veya yazı işleri müdürleri bu yerlerde geçici olarak görevlendirilir. Yazı
işleri müdürlerinin bir ayı aşan geçici görevlendirme kararları Bakanlık Personel Genel Mü-
dürlüğüne bildirilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde icra kâtiplerinin geçici olarak gö-
revlendirilmesi Bakanlık tarafından da yapılabilir.

Bu maddeye göre icra daireleri başkanlığı veya komisyon tarafından alınan kararlar
UYAP’a işlenerek Bakanlığa bildirilir.”
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MADDE 21- Aynı Yönetmeliğe 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“İcra başmüdürü görevlendirilecek mahaller
Madde 34/A- İcra başmüdürü, icra daireleri başkanlıklarında ve bu başkanlıkların ku-

rulduğu mahallerin adıyla anılan icra dairelerinde görevlendirilir.”
MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının bölgelerdeki hizmet süreleri
Madde 35- İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları zorunlu nakle tabi

personeldir. İcra müdürü ve icra müdür yardımcılarının asgari hizmet süreleri beşinci ve dör-
düncü bölgelerde iki, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede dört, birinci bölgede beş yıldır.

İcra başmüdürlerinin asgari hizmet sürelerinin belirlenmesinde birinci fıkra hükümleri
esas alınır. 

Bölgelerdeki asgari hizmet süreleri belirlenirken aynı bölge ve il sınırları içerisinde icra
başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılığında geçen hizmet sürelerinin tümü esas
alınır.

Kura kararnamesi ile atanan icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının hizmet süreleri
beşinci ve dördüncü bölgelerde iki yıl, üçüncü, ikinci ve birinci bölgelerde üç yıldır. Kura ka-
rarnamesi ile atanan icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının 41 inci madde gereğince ma-
zerete dayalı olarak yapılan atamalarında hizmet süreleri birinci fıkra hükmüne göre belirle-
nir.

Adlî teşkilâtı kapatılan ilçelerde faaliyet gösteren icra dairelerinde görev yapan icra
müdürü ve icra müdür yardımcıları, kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi de-
ğiştirilen yerlerde görev yapanlar ise atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tabidir.

Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak ge-
çen süreler veya başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca icra
müdürüne ve icra müdür yardımcısına vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı ge-
çirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının;
a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirdiği

süreler,
b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilmesi halinde yurtdışında geçirdiği süre-

ler,
c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince aldığı izinlerin altı ayı aşan kısmı,
bölge hizmetinden sayılmaz.
İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının;
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerinin tamamı

ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerinin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,
b) Görevden uzaklaştırılması, görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan

tutuklanması veya gözaltına alınması söz konusu olduğunda 657 sayılı Kanunun 143 üncü
maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.”
MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nihai

başarı listesindeki sıralamaya göre” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevlendirme ve nakil zamanı”
“İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları için görevlendirme ve nakil

kararnamesi her yıl yaz döneminde çıkarılır.”
MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“İcra başmüdürü görevlendirilmesi ile icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının ola-

ğan nakilleri 
Madde 38- Bölgelerdeki asgari hizmet süresini tamamlayan icra müdürü ve icra müdür

yardımcıları aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst bölgelere
icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak atanabilir. İcra başmüdürleri ise icra daireleri
başkanlıklarında ve bu başkanlıkların kurulduğu mahallerin adıyla anılan icra dairelerinde icra
başmüdürü olarak görevlendirilebilecekleri gibi 34 üncü maddede gösterilen bölgelerdeki mahaller
arasında bir yere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

Birinci bölgelere icra müdürü olarak atanabilmek için icra müdürü veya icra müdür
yardımcısı olarak meslekte sekiz yıllık hizmet süresinin doldurulması gerekir.

İcra başmüdürleri, icra müdür veya icra müdür yardımcılığı görevinde fiilen on yıllık
hizmet süresini tamamlayan ve bu sürenin üç yılını birinci bölgede geçirenler arasından gö-
revlendirilir. Görevlendirileceklerin adalet müfettişi tarafından düzenlenen son hâl kâğıdında
iyi veya pekiyi not takdir edilmiş olması ve meslekteki başarısına göre emsalleri arasında te-
mayüz etmiş olması gerekir. Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler beş yıl, kademe ilerle-
mesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler on yıl boyunca icra başmüdürü olarak görev-
lendirilemez. İcra başmüdürü olarak görevlendirilenlerden bu fıkrada belirtilen şartları sonradan
kaybedenlerin görevlendirmeleri derhâl sonlandırılır. 43 üncü madde hükümleri saklıdır. Baş-
kanlıkta geçen süreler birinci bölge hizmetinden ve fiilen geçen süreden sayılır.” 

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“bulunan” ibaresinden sonra gelmek üzere “icra başmüdürü ve” ibaresi ve “alınarak” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “icra müdürü veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür
ve yardımcıları” ibaresi “personeli,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “hastalık raporlarının” ibaresi
“657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince aldığı izinlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

“İcra başmüdürleri hakkında birinci fıkrada yazılı olan hâllerden birinin varlığı hâlinde
icra başmüdürlüğü görevlendirilmesi kaldırılabilir. Bu suretle görevlendirilmesi kaldırılanlar
nakle tabi tutulabilir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 43/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 43/A- İcra kâtipleri, bulundukları ve atanmak istedikleri mahallerin iş, ihtiyaç

ve kadro durumu ile taleplerinin 39 ila 43 üncü maddeler arasında belirtilen mazeret sebeplerine
uygun olup olmadığı gözetilerek Bakanlıkça naklen atanabilir.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 3- Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce

duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bu-
lunan hükümlere göre tamamlanır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin EK-3 ve EK-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı
Yönetmeliğe ekteki EK-6 eklenmiştir.

MADDE 32- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
SPOR KULÜPLERİNİN BİRLEŞMESİ VE MAL 

VARLIĞI DEVRİ YAPMALARINA İLİŞKİN 
USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, spor kulüplerinin birleşmesi ile faaliyet gös-

terdikleri spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka
bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devrine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde tescilli spor ku-

lüpleri arasında gerçekleşen birleşmeler ile spor kulüpleri tarafından spor kulüplerine veya spor
anonim şirketlerine yapılan mal varlığı devirlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askerî spor
kulüpleri hakkında uygulanmaz. 

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor

Federasyonları Kanununun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Birleşme: Bir spor kulübünün başka bir spor kulübünü devralmasını, 
c) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
ç) Mal varlığının devri: Bir spor kulübünün faaliyet gösterdiği spor dallarından bir veya

birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim
şirketine devrini, 

d) Sezon: İlgili spor federasyonu tarafından belirlenen ve birleşme veya mal varlığının
devrine konu spor dalına ilişkin ilk resmi spor müsabakası ile son resmi müsabakanın oynandığı
tarihler arasındaki süreyi,

e) Spor anonim şirketi: Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da
spor kulübünden bağımsız şekilde 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve spor faaliyetinde bu-
lunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi,

f) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,
g) Spor faaliyeti: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin

verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,
ğ) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cum-

hurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip
federasyonları, 

h) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla
Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,

ı) Yarışma hakkı: Spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinin yarışmak suretiyle bu-
lundukları lig, kupa ve benzeri spor organizasyonlarındaki müsabakalara iştirak edebilme hak-
kını,  

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Spor Kulüplerinin Birleşmesi 

Birleşme  
MADDE 5- (1) Spor kulüpleri, yalnızca bir başka spor kulübünü devralmak suretiyle

birleşebilir.
(2) Spor kulüpleri genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel

kurul toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla
başka bir spor kulübü ile birleşebilir.

(3) Birleşme sadece aynı ilde bulunan spor kulüpleri arasında gerçekleşebilir. 
Birleşme başvurusu ve gerekli belgeler
MADDE 6- (1) Birleşmek isteyen spor kulüpleri tarafından aşağıda belirtilen belgelerle

birlikte Bakanlığa başvuruda bulunulur:
a) Birleşme talebine ilişkin spor kulüplerine ait başvuru dilekçeleri.
b) Birleşmeye ilişkin spor kulüplerine ait yönetim kurulu kararları.   
c) Taraflar arasında imzalanan birleşme sözleşmesi.
ç) Birleşme sözleşmesinin onaylandığına ilişkin spor kulüplerinin genel kurul kararları. 
d) Spor kulüplerinin aktif ve pasiflerinin yer aldığı son bilançoları.
e) Birleşme raporu.
f) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama

Genel Tebliğlerine göre defter tutan spor kulüplerinde birleşmeye esas finansal tabloların ilgili
mevzuata uygun olarak hazırlandığına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu, yeminli mali müşavir
veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu; finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Stan-
dartlarına göre tutan spor kulüplerinde ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız
denetim raporu.

Birleşme raporu 
MADDE 7- (1) Birleşmenin tarafını oluşturan spor kulüplerinin yönetim organları ta-

rafından ayrı ayrı veya birlikte birleşme hakkında ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hazırlanır.
(2) Birleşme raporunda; birleşmenin amacı, sonuçları, birleşme sözleşmesinin hukuki

ve ekonomik yönleri açıklanır ve birleşme sonrası tahmini bilançoya yer verilir.
Birleşme başvurusunun incelenmesi
MADDE 8- (1) Spor kulüplerinin birleşmesi Bakanlık iznine tabidir.
(2) Bakanlık, birleşme başvurusunun 7405 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine aykırı

olup olmadığını aşağıdaki hususları da dikkate alarak inceler:
a) Birleşmenin tarafı olan spor kulüplerinin aynı ilde bulunup bulunmadığı. 
b) Birleşme sözleşmesinin; yazılı şekilde yapılıp yapılmadığı, birleşmeye katılan spor

kulüplerinin yönetim kurulları veya bunları temsile yetkililer tarafından imzalanıp imzalanma-
dığı ve üyelerin en az dörtte üçünün temsil edildiği genel kurulda toplantıya katılanların salt
çoğunluğunun olumlu oyu ile onaylanıp onaylanmadığı.

c) Birleşme işlemlerinin, devralan spor kulübünün faaliyette bulunduğu spor dallarının
bünyesinde yer aldığı spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edil-
diği tarih ile yeni sezon başlangıcına kadar yapılıp yapılmadığı.

ç) Birleşmenin sportif rekabeti engelleyecek şekilde yarışma hakkının devri sonucunu
doğurup doğurmadığı.

(3) Birleşme başvurusu, Bakanlık tarafından on gün içinde dosya üzerinden incelenir.
Birleşme başvurusunda veya eklerinde mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği tak-
dirde bunların giderilmesi veya tamamlanması yazılı olarak başvuru sahiplerinden istenir. Bu
istemin tebliğinden başlayarak en geç beş gün içinde belirtilen mevzuata aykırılık giderilmez
veya noksanlık tamamlanmazsa başvuru Bakanlık tarafından reddedilir.
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(4) Birleşme başvurusunda veya eklerinde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz
ya da bu aykırılık veya noksanlık süresinde giderilmiş bulunursa birleşme başvurusu kabul
edilerek spor kulüpleri sicilinde gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilir.

Birleşmenin tescili ve hukuki sonuçları 
MADDE 9- (1) Birleşme, Bakanlık tarafından spor kulüpleri siciline tescil ile geçerlilik

kazanır.
(2) Birleşmeyle devrolunan spor kulübünün tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendi-

liğinden devralan spor kulübüne geçer. 
(3) Birleşme ile devrolunan spor kulübünün üyeleri kendiliğinden devralan spor kulü-

bünün üyesi olur.
(4) Birleşme ile devrolunan spor kulübüne ait sportif tarihçe ve sportif başarı devralan

spor kulübüne geçmiş sayılır.
(5) Devralan spor kulübü, lig ve benzeri müsabakalara katılımda veya tescil edilen is-

minde devrolunan spor kulübü izlenimini verecek herhangi bir değişiklik yapamaz.
(6) Devrolunan spor kulübünün müsabakalara katılım ismi veya unvanı yeniden tescil

edilmez.
(7) Birleşme ile devrolunan spor kulübünün tüzel kişiliği tasfiye edilmeksizin sona erer

ve spor kulüpleri sicilinden silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal Varlığının Devri  

Mal varlığının devri    
MADDE 10- (1) Spor kulüplerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya bir-

kaçı aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçü-
nün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alı-
nacak kararla başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devredilebilir.

Mal varlığının devri başvurusu ve gerekli belgeler
MADDE 11- (1) Faaliyet gösterdiği spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif

varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devretmek
isteyen spor kulübü tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte Bakanlığa başvuruda bulunulur:

a) Mal varlığının devri talebine ilişkin başvuru dilekçesi.
b) Mal varlığının devrine ilişkin yönetim kurulu kararı. 
c) Taraflar arasında imzalanan mal varlığının devri sözleşmesi.  
ç) Devredilen spor dallarının aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak devrine, dev-

ralan spor kulübünün veya spor anonim şirketinin devreden spor kulübü ile birlikte devir ka-
rarının tescilinden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş
bulunmak kaydıyla müteselsil olarak borçlardan sorumlu olduğuna ve mal varlığının devri söz-
leşmesinin onaylandığına ilişkin genel kurul kararı.

d) Spor kulübünün aktif ve pasiflerinin yer aldığı son bilançosu. 
e) Mal varlığının devri raporu.
(2) Bir spor kulübüne ait spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla

bir bütün olarak devralmak isteyen spor kulübü tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte Bakan-
lığa başvuruda bulunulur:

a) Mal varlığının devralınması talebine ilişkin başvuru dilekçesi.
b) Mal varlığının devralınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı.   
c) Devralınan spor dallarında faaliyette bulunma hak ve yetkisinin yer aldığı tüzük.
ç) Taraflar arasında imzalanan mal varlığının devri sözleşmesi.
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d) Devredilen spor dallarının aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak devrine, dev-
ralan spor kulübünün devreden spor kulübü ile birlikte devir kararının tescilinden önce doğmuş
veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla müteselsil
olarak bu borçlardan sorumlu olduğuna ve mal varlığının devri sözleşmesinin onaylandığına
ilişkin genel kurul kararı.

e) Spor kulübünün aktif ve pasiflerinin yer aldığı son bilançosu. 
f) Mal varlığının devri raporu.
(3) Bir spor kulübüne ait spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla

bir bütün olarak devralmak isteyen spor anonim şirketi tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte
Bakanlığa başvuruda bulunulur: 

a) Mal varlığının devralınması talebine ilişkin başvuru dilekçesi.
b) Mal varlığının devralınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı.
c) Devralınan spor dallarında faaliyette bulunma hak ve yetkisinin yer aldığı şirket esas

sözleşmesi.
ç) Taraflar arasında imzalanan mal varlığının devri sözleşmesi.
d) Devredilen spor dallarının aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak devralındığına,

devralan spor anonim şirketinin devreden spor kulübü ile birlikte devir kararının tescilinden
önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla
müteselsil olarak bu borçlardan sorumlu olduğuna ve mal varlığının devri sözleşmesinin onay-
landığına ilişkin genel kurul kararı.

e) Şirket pay defterinin noter onaylı sureti. 
f) Ticaret sicil tasdiknamesi.  
g) Mal varlığının devri raporu.
Mal varlığının devri raporu
MADDE 12- (1) Mal varlığı devrinin tarafını oluşturan spor kulüpleri ve spor anonim

şirketlerinin yönetim organları tarafından ayrı ayrı veya birlikte mal varlığının devri hakkında
ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hazırlanır.

(2) Mal varlığının devri raporunda; mal varlığı devrinin amacı, sonuçları, devir sözleş-
mesinin hukuki ve ekonomik yönleri açıklanır ve devir sonrası tahmini bilançolara yer verilir. 

Mal varlığının devri başvurusunun incelenmesi
MADDE 13- (1) Bakanlık, mal varlığının devri başvurusunun 7405 sayılı Kanunun il-

gili hükümlerine aykırı olup olmadığını aşağıdaki hususları da dikkate alarak inceler:
a) Mal varlığı devri sözleşmesinin; yazılı şekilde yapılıp yapılmadığı, tarafların yönetim

kurulları veya bunları temsile yetkililer tarafından imzalanıp imzalanmadığı ve spor kulüple-
rinde üyelerin, spor anonim şirketlerinde ise sermayenin en az dörtte üçünün temsil edildiği
genel kurul toplantısında spor kulüplerinde toplantıya katılanların salt çoğunluğunun, spor ano-
nim şirketlerinde ise toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları
sermayenin salt çoğunluğunu oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu
ile onaylanıp onaylanmadığı.

b) Mal varlığı devri işlemlerinin, devralan spor kulübü veya spor anonim şirketinin faa-
liyette bulunduğu spor dallarının bünyesinde yer aldığı spor federasyonu tarafından belirlenen
sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarih ile yeni sezon başlangıcına kadar yapılıp yapılma-
dığı.

c) Mal varlığı devrinin sportif rekabeti engelleyecek şekilde yarışma hakkının devri so-
nucunu doğurup doğurmadığı.
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(2) Mal varlığının devri başvurusu, Bakanlık tarafından on gün içinde dosya üzerinden
incelenir. Mal varlığının devri başvurusunda veya eklerinde mevzuata aykırılık veya noksanlık
tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması yazılı olarak başvuru sahiple-
rinden istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak en geç beş gün içinde belirtilen mevzuata ay-
kırılık giderilmez veya noksanlık tamamlanmazsa başvuru Bakanlık tarafından reddedilir.

(3) Mal varlığının devri başvurusunda veya eklerinde mevzuata aykırılık veya noksanlık
bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık süresinde giderilmiş bulunursa mal varlığının devri
başvurusu kabul edilerek ilgisine göre spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri sicilinde ge-
rekli tescil işlemleri gerçekleştirilir.

Mal varlığı devrinin tescili ve hukuki sonuçları
MADDE 14- (1) Mal varlığının devri, devrin Bakanlık tarafından ilgisine göre spor

kulüpleri sicili veya spor anonim şirketleri siciline tescili ile geçerlilik kazanır.
(2) Devrolunan spor dalının tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan

spor kulübüne veya spor anonim şirketine geçer.
(3) Devralan spor kulübü veya spor anonim şirketi devreden spor kulübü ile birlikte;

devir kararının tescilinden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce
oluşmuş bulunmak kaydıyla borçlardan müteselsil olarak sorumludur.

(4) Mal varlığının devrinde devralan spor kulübü yönünden, devralınan spor dallarının
devirden önce bulunduğu lig ve benzeri müsabakalardaki klasman derecesi ile bu dereceden
doğan haklar korunur.

(5) Spor dallarını devreden spor kulübü, aynı spor dallarında ilgili spor dalının en alt
kademesinden başlamak üzere yeniden faaliyete başlayabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler  

Birleşme ve mal varlığının devri sözleşmesi 
MADDE 15- (1) Birleşme veya mal varlığının devri sözleşmeleri yazılı şekilde yapı-

lır.
(2) Birleşme veya malvarlığının devri sözleşmeleri, birleşme veya mal varlığı devrine

katılan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin yönetim kurulları veya yönetim kurullarının
kararına bağlanarak bunları temsile yetkililer tarafından imzalanır.

(3) Birleşme veya malvarlığının devri sözleşmesinin; spor kulüplerinde üyelerin, spor
anonim şirketlerinde ise sermayenin en az dörtte üçünün temsil edileceği genel kurul toplantı-
sında spor kulüplerinde toplantıya katılanların salt çoğunluğunun, spor anonim şirketlerinde
ise toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları sermayenin salt ço-
ğunluğunu oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile onaylanması zo-
runludur.

Birleşme ve mal varlığının devrinin zamanı
MADDE 16- (1) Birleşme işlemleri, spor kulübünün faaliyette bulunduğu spor dalla-

rının bünyesinde yer aldığı spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil
edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilir. 

(2) Birleşmenin veya birden fazla spor dalı devrinin tarafını oluşturan spor kulüplerinin
faaliyette bulunduğu spor dallarına ilişkin sezonların farklı olması durumunda hangi sezonun
esas alınacağı Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) İlgili spor dalının sezon aralığı süresinin birleşme veya mal varlığının devri işlem-
lerinin yapılmasına imkan sağlamaması durumunda birleşme veya mal varlığının devri işlem-
lerinin hangi tarihler arasında yapılabileceği ilgili spor federasyonunun görüşü üzerine Bakanlık
tarafından belirlenir.
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(4) Mal varlığının devri işlemleri, devre konu spor dallarının bünyesinde yer aldığı spor
federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten yeni sezon
başlangıcına kadar yapılabilir.

(5) Birleşme ve mal varlığının devrine ilişkin başvuruların, ilgili spor dallarının bün-
yesinde yer aldığı spor federasyonu tarafından yeni sezon müsabaka programının belirlendiği
tarihten en geç on beş gün öncesine kadar yapılması zorunludur.  

Görüş alma ve görüşlerin bildirilmesi
MADDE 17- (1) Bakanlık tarafından birleşme ve mal varlığının devrine ilişkin talepler

hakkında, birleşme veya mal varlığının devrinin taraflarını oluşturan spor kulübü veya spor
anonim şirketi tarafından bir önceki sezonda aktif olarak faaliyette bulunulan ve birleşme veya
mal varlığının devrine konu spor dallarının bünyesinde yer aldığı spor federasyonlarından yazılı
görüş alınır.

(2) Spor federasyonları, birleşme ve mal varlığının devrine ilişkin görüşlerini en geç
beş gün içinde bildirir. Süresinde görüş verilmezse olumlu görüş verilmiş sayılır.

Spor federasyonlarının düzenleme yetkisi
MADDE 18- (1) Birleşme veya mal varlığının devrinin sonuçlarına bağlı olarak spor

faaliyetlerine katılım, bunların sportif sonuçları ve sporcuların hukuki durumlarına ilişkin ola-
rak mevzuatta yer almayan diğer hususlar spor federasyonlarının talimatları ile düzenlenir.

Spor anonim şirketlerinin bildirim yükümlülüğü
MADDE 19- (1) Spor anonim şirketleri arasındaki birleşme, bölünme ve mal varlığının

devri işlemleri ile spor anonim şirketlerinden spor kulüplerine yapılacak mal varlığı devirleri,
bu işlemlerin sonuçlanmasından itibaren otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliğe tabi olmayan birleşme ve mal varlığı devirleri 
MADDE 20- (1) Spor anonim şirketleri arasındaki birleşme, bölünme ve mal varlığının

devri işlemleri ile spor anonim şirketlerinden spor kulüplerine yapılacak mal varlığı devirleri
hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 202 ve 203 üncü maddeleri
ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ilâ 194 üncü maddeleri uygu-
lanır. 

(2) Payları borsada işlem gören spor anonim şirketleri de dâhil olmak üzere tüm halka
açık spor anonim şirketleri sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Bu Yönetmelikte halka açık
spor anonim şirketleri için getirilen hükümler, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler
için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanır. Aynı konuda farklı hükümler ol-
ması durumunda halka açık spor anonim şirketlerine sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uy-
gulanır.

Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler
MADDE 21- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gider-

meye, uygulamayı düzenlemeye ve bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü
alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki hususlara ilişkin iş ve işlemler Bakanlık bilişim sis-
temi üzerinden yapılabilir.

(3) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yetki devri yapmak suretiyle
il müdürlükleri aracılığıyla yürütebilir.

Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

İDARİ GÖZETİME ALTERNATİF YÜKÜMLÜLÜKLERE 
İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve

Uluslararası Koruma Kanununda yer alan idari gözetime alternatif yükümlülüklere ilişkin hü-
kümlerin uygulanması hakkında usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 6458 sayılı Kanunun 57 nci ve 57/A maddeleri kapsa-

mında, hakkında sınır dışı etme kararı alınan ve idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi
tutulan düzensiz göçmenlere ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 6458 sayılı Kanunun 57/A maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile: Yabancının eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu,
b) Aile temelli geri dönüş: Düzensiz göçmenlerin sınır dışı etme kararı yerine getirilin-

ceye kadar, Türkiye’de yasal olarak bulunan birinci ve ikinci dereceden akrabalarının yanında
kalmalarını öngören yükümlülüğü,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,
ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
d) Başkanlık: Göç İdaresi Başkanlığını,
e) Belirli adreste ikamet etme: Düzensiz göçmenlerin sınır dışı etme kararı yerine ge-

tirilinceye kadar belirli bir adreste kalmalarını öngören yükümlülüğü,
f) Bildirimde bulunma: Düzensiz göçmenlerin sınır dışı etme kararı yerine getirilinceye

kadar belirli aralıklarla İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmalarını öngören yükümlülüğü,
g) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,
ğ) Elektronik izleme: Düzensiz göçmenlerin teknolojik yöntem ve araçlarla izlenmesini,

gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan yükümlülüğü,
h) Geri dönüş danışmanlığı: Düzensiz göçmenin ülkesine geri dönüşünü teşvik etmek

ve hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek için görevlendirilen geri dönüş danışmanı
yoluyla yabancının ülkeden gönüllü olarak çıkışını sağlamayı amaçlayan mekanizmayı,

ı) Geri dönüş danışmanı: Geri dönüş danışmanı yetki belgesine sahip ve Başkanlık ta-
rafından görevlendirilen kişiyi,

i) İdari gözetime alternatif yükümlülük: Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yaban-
cının idari gözetim altına alınması yerine, özgürlüğünü kısıtlamayacak ya da daha az kısıtla-
yacak şekilde uygulanan idari tedbirleri,

j) İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yerleşim yerini,
k) İl Müdürlüğü: İl Göç İdaresi Müdürlüğünü,
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l) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,
m) Menşe ülke: Yabancının vatandaşı olduğu ya da uyruğunu taşıdığı ülkeyi, vatansız

kişiler söz konusu olduğunda ise önceki mutat ikamet ülkesini,
n) Mücbir sebep: İdari gözetime alternatif yükümlülüğün yerine getirilmesine engel

teşkil edebilecek nitelikte kişinin kusurunu ortadan kaldıran öngörülemeyen olay, olgu ve du-
rumu,

o) Özel ihtiyaç sahibi: Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan, refakatsiz çocuk,
engelli, yaşlı, hamile, ciddi sağlık sorunu bulunan, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da
baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddete maruz kal-
mış kişiyi,

ö) Hassas durumda olan kişi: Özel ihtiyaç sahibi, alkol veya madde bağımlısı olan, fi-
ziksel veya psikolojik hastalığı, kendisine veya başkasına zarar verme eğilimi bulunan, bulaşıcı
hastalığı olan, insan ticareti mağduru olduğu ya da olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan,
risk altında çocuk veya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından kırılgan
grup olarak tanımlanan kişileri,

p) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen
ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye
gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu,

r) Sınır dışı etme kararının geri alınması: Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alın-
dıktan sonra Kanunun 55 inci maddesi kapsamında olduğunun tespit edilmesi ya da sınır dışı
etme kararının sehven alınmış olması sebebiyle yabancı hakkında alınan sınır dışı etme kara-
rının sonlandırılmasını,

s) Sınır dışı etme kararının kaldırılması: Yabancının sınır dışı edilmesi ya da gönüllü
geri dönüş kapsamında ülkeden çıkışının sağlanması veya başkaca bir sebeple hakkında alınan
sınır dışı etme kararının sonlandırılmasını,

ş) Sınır dışı etme kararının iptali: Mahkeme kararına istinaden yabancı hakkında alınan
sınır dışı etme kararının sonlandırılmasını,

t) Teminat: Düzensiz göçmenlerin sınır dışı etme kararı yerine getirilinceye kadar ülke
içinde serbest kalmaları için Başkanlık tarafından belirlenecek tutarda güvence bedeli yatır-
maları şeklinde uygulanacak yükümlülüğü,

u) Teminat süresi: İl Müdürlüğü tarafından yabancının teminat yükümlülüğüne tabi tu-
tulduğu süreyi,

ü) Üçüncü ülke: Göç eden kişinin vatandaşı olmadığı ya da uyruğunu taşımadığı menşe
ülkesi dışındaki ülkeyi,

v) Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan
kişiyi,

y) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere İlişkin Değerlendirme ve Karar

Yetki ve kapsam
MADDE 5- (1) İdari gözetime alternatif yükümlülükler, hakkında sınır dışı etme kararı

alınan yabancılara Başkanlığın talimatı üzerine veya resen valilikler tarafından uygulanabilir.
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(2) İdari gözetime alternatif yükümlülüklerin takibini sağlamak amacıyla İl Müdürlük-
leri bünyesinde bir birim kurulur. 

(3) Yabancının idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulup tutulmayacağına
ve hangi yükümlülük/yükümlülüklere tabi tutulacağına ilişkin değerlendirme valilik tarafından
yapılır. Yapılan değerlendirmeye istinaden yabancının idari gözetime alternatif yükümlülük/yü-
kümlülüklere tabi tutulmasına ilişkin karar valilikler tarafından alınır.

(4) İdari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin de-
ğerlendirme yapılırken yabancının özgürlük ve güvenlik hakkı, aile bütünlüğü, çocuğun yüksek
yararı ve kamu düzeni, kamu sağlığı ve kamu güvenliği dengesi gözetilir.

İdari gözetime alternatif yükümlülüğe tabi tutulacaklar
MADDE 6- (1) Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan; kaçma ve kay-

bolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge
kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede
çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlardan;

a) İdari gözetim süresi dolanlar, 
b) İdari gözetim kararı alınmaksızın idari gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülük-

lere tabi tutulması uygun görülenler, 
c) Başkanlığın talimatıyla ya da resen valilik tarafından yapılan değerlendirme sonu-

cunda idari gözetimi sonlandırılanlar,
ç) Sulh ceza hakimi kararına istinaden valilik tarafından idari gözetimi sonlandırılanlar, 
hakkında idari gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülükler uygulanır.
(2) Kanunun 55 inci maddesi kapsamında olan yabancılar idari gözetime alternatif yü-

kümlülük/yükümlülüklere tabi tutulamaz.
(3) Yabancı hakkında alınan sınır dışı etme kararının iptal edilmesi, kaldırılması veya

geri alınması durumunda, yabancı idari gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülüklere tabi
tutulmaz ve varsa yabancının tabi tutulduğu yükümlülük/yükümlülükler sonlandırılır.

(4) Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan; kaçma ve kaybolma riski bu-
lunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan,
kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan,
kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanların, aşağıdaki du-
rumlardan birinin ya da birkaçının varlığı halinde, öncelikli olarak idari gözetim altına alınması
esastır:

a) İdari gözetim altına alınmaması durumunda ülkesiyle ilgili doğru bilgi ve belgelere
ulaşılamayacak olması.

b) Kimlik ve uyruğunun tespit edilmesi amacıyla idari gözetim altına alınması gerek-
mesi.

c) Yabancının idare ile iş birliği yapmaması.
ç) Yabancının idari gözetim altına alınmaması durumunda ülkesine geri gönderileme-

yecek olması.
Değerlendirmeye ilişkin süreç
MADDE 7- (1) Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının idari gözetime alter-

natif yükümlülük/yükümlülüklere tabi tutulup tutulmayacağının idari gözetim altına alınmadan
önce değerlendirilmesi esastır. İdari gözetim veya idari gözetime alternatif yükümlülüklere
ilişkin yapılacak olan değerlendirme bireysel yapılır. Yapılacak olan değerlendirmede, kişinin
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özel ihtiyaç sahibi veya hassas durumda olan bir birey olup olmadığı, yaşı, sağlık durumu, cin-
siyeti, ailevi durumu gibi özellikleri dikkate alınır. Ancak, alternatif yükümlülük/yükümlülük-
lerin uygulanmasının mümkün olmaması veya söz konusu yükümlülük/yükümlülüklerin yeterli
olmaması durumunda idari gözetime başvurulabilir.

(2) Yabancı hakkında idari gözetime alternatif yükümlülüklere ilişkin değerlendirmenin
idari gözetim altına alınmadan yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, yabancı öncelikle
idari gözetim altına alınır ve geri gönderme merkezine teslim alınması akabinde yabancıyla
mülakat yapılarak idari gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülüklere tabi tutulup tutulma-
yacağı öncelikli olarak değerlendirilir.

(3) Hakkında idari gözetim kararı alınarak geri gönderme merkezinde barındırılan ya-
bancıların idari gözetim kararının devamına veya uzatılmasına ilişkin yapılacak değerlendir-
mede, kişinin idari gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülüklere tabi tutulup tutulmayacağı
da değerlendirilir.

(4) Hakkında sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınan yabancılardan, geri gönderme
merkezine götürülmelerine ilişkin kırk sekiz saatlik sürede idari gözetime alternatif yükümlü-
lük/yükümlülüklere tabi tutulması gerektiği tespit edilenlerin idari gözetim kararları sonlandı-
rılır ve bu yabancılar idari gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülüklere tabi tutulur.

(5) Bir yabancının idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulup tutulamayaca-
ğına ilişkin olarak, yabancı hakkında yapılan işlemlerin her aşamasında ve herhangi bir süre
beklenmeksizin değerlendirme yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler

Belirli adreste ikamet etme
MADDE 8- (1) Belirli adreste ikamet etme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı, sınır

dışı edilinceye kadar ikamet edeceği adresi İl Müdürlüğüne bildirir.
(2) Yabancının beyan ettiği adresin doğruluğu İl Müdürlüğünce sistemsel olarak teyit

edilir.
(3) Yabancının belirli adreste ikamet etme yükümlülüğüne tabi tutulabilmesi için, ad-

resin ikinci fıkra kapsamında teyit edilmesi akabinde, yabancının imzalamış olduğu kira kontratı
veya kira kontratı olmaması durumunda yanında kalacağı kişilerin yazılı muvafakatı aranır.
Yükümlülüğe tabi tutulacak kişinin yanında kalacağı kişilerin de beyan edilen adreste oturup
oturmadığı sistemsel olarak veya gerekli belgeler yoluyla teyit edilir.

(4) Yükümlülüğe tabi tutulacak yabancının beyan ettiği adreste ikamet ettiği sistemsel
olarak teyit edilebiliyorsa üçüncü fıkradaki şartlar aranmaz.

(5) Belirli adreste ikamet etme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancıların adres bilgileri
kolluk birimlerine bildirilir. Yabancının belirttiği adreste bulunup bulunmadığı, İl Müdürlüğü-
nün talebine istinaden sorumluluk sahası gözetilerek ilgili kolluk birimlerince yapılacak mahalli
tahkikatla tespit edilir.

(6) Yabancının, hakkında işlem yapıldığı ilde ikamet etme yükümlülüğüne tabi tutulması
esastır.

(7) Yabancı, başka bir ilde ikamet etmek için yazılı talepte bulunduysa;
a) Talebe ilişkin değerlendirme, yabancıyı yükümlülüğe tabi tutan İl Müdürlüğü tara-

fından yapılır.
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b) Yapılacak değerlendirmede, yabancının sağlık durumu, güvenlik riski, eğitim durumu
ve aile bağları gibi özel durumları göz önünde bulundurulur. Yabancı, talebine dayanak teşkil
edebilecek belgeleri İl Müdürlüğüne sunar. Söz konusu gerekçelerden herhangi birinin bulun-
madığı durumlarda Başkanlığın yazılı görüşü alınır. Ayrıca, her hâlükârda hakkında Kanunun
54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve/veya (k) bendinden işlem yapılan yabancılar için
Başkanlığın uygun görüşünün alınması zorunludur.

c) Yabancının talebinin uygun görülmesi halinde, yükümlülüğünü yerine getireceği il-
deki İl Müdürlüğüne yabancının il değişikliğinin gerekçesini de içerecek şekilde bilgi verilir.

ç) Yabancının takibini, yükümlülüğünü yerine getireceği ildeki İl Müdürlüğü yapar.
(8) Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve/veya (k) bentleri kapsa-

mında olan yabancılar yalnızca belirli adreste ikamet etme yükümlülüğüne tabi tutulamaz. Bu
yabancılar, kaybolmalarını engellemek amacı ile belirli adreste ikamet etme dışında ilave al-
ternatif yükümlülük/yükümlülüklere de tabi tutulur.

Bildirimde bulunma 
MADDE 9- (1) Bildirimde bulunma yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı, bu yüküm-

lülüğünü aşağıdakilerden biri ya da birkaçı yoluyla yerine getirebilir:
a) Parmak izi verilerinin doğrulanması.
b) Ses tanıma uygulaması.
c) İl Müdürlüğünde ıslak imza atma.
(2) Bildirimde bulunma yükümlülüğünde, İl Müdürlüğü tarafından mümkün olduğunca

biyometrik verilerin kullanımı önceliklendirilir.
(3) Yabancının hangi aralıklarda ve birinci fıkrada sayılanlardan hangi usulle bildirimde

bulunacağına, yabancıya ilişkin gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü tarafın-
dan karar verilir. Yabancının bildirimde bulunma yükümlülüğündeki bildirim aralıkları bir ay-
dan fazla olamaz.

(4) Yabancının, hakkında işlem yapıldığı ilde bildirimde bulunma yükümlülüğüne tabi
tutulması esastır. 

(5) Yabancı, başka bir ilde bildirimde bulunmak için yazılı talepte bulunduysa;
a) Talebe ilişkin değerlendirme, yabancıyı yükümlülüğe tabi tutan İl Müdürlüğü tara-

fından yapılır.
b) Yapılacak değerlendirmede, yabancının sağlık durumu, güvenlik riski, eğitim durumu

ve aile bağları gibi özel durumları göz önünde bulundurulur. Yabancı, talebine dayanak teşkil
edebilecek belgeleri İl Müdürlüğüne sunar. Söz konusu gerekçelerden herhangi birinin bulun-
madığı durumlarda Başkanlığın yazılı görüşü alınır. Ayrıca, her hâlükârda hakkında Kanunun
54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve/veya (k) bendinden işlem yapılan yabancılar için
Başkanlığın uygun görüşünün alınması zorunludur.

c) Yabancının talebinin uygun görülmesi halinde, yükümlülüğünü yerine getireceği il-
deki İl Müdürlüğüne yabancının il değişikliğinin gerekçesini de içerecek şekilde bilgi verilir.

ç) Yabancının takibini, yükümlülüğünü yerine getireceği ildeki İl Müdürlüğü yapar.
(6) Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve/veya (k) bentleri kapsa-

mında olan yabancılar yalnızca bildirimde bulunma yükümlülüğüne tabi tutulamaz. Bu yaban-
cılar, kaybolmalarını engellemek amacı ile bildirimde bulunma yükümlülüğü dışında ilave al-
ternatif yükümlülük/yükümlülüklere de tabi tutulur.
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Ses tanıma
MADDE 10- (1) Yabancının ses tanıma uygulaması yoluyla takibini sağlayacak yazılım

ve donanım Başkanlık ve/veya yetkilendireceği kurum ya da kuruluş tarafından geliştirilir/te-
min edilir.

(2) Başkanlık, ses tanıma yazılımının ne şekilde kullanılacağı konusunda İl Müdürlük-
lerini bilgilendirir.

(3) İl Müdürlükleri, ses tanıma yazılımı yoluyla yabancının yükümlülüğünü ne şekilde
yerine getireceğini yabancıya yazılı şekilde tebliğ eder.

(4) Ses tanıma yazılımı yoluyla yükümlülüğe tabi tutulan yabancı, İl Müdürlüğünün
belirleyeceği sürelerde bu yazılım yoluyla bildirimde bulunur.

(5) Yabancının on beş günden fazla olmamak kaydıyla, yükümlülüğe tabi tutulan ilden
başka bir ile seyahat etmeyi talep etmesi ve bu talebin İl Müdürlüğünce uygun görülerek kişiye
yol izin belgesi düzenlenmesi durumunda, yabancı yükümlülüğünü gittiği ilde yerine getirir.
Yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği, yabancıyı yükümlülüğe tabi tutan İl Müdürlüğü
tarafından takip edilir.

(6) Yabancı, ses tanıma yoluyla bildirim yükümlülüğünü başka bir ilde yerine getirmek
için yazılı talepte bulunduysa;

a) Talebe ilişkin değerlendirme, yabancıyı yükümlülüğe tabi tutan İl Müdürlüğü tara-
fından yapılır.

b) Yapılacak değerlendirmede, yabancının sağlık durumu, güvenlik riski, eğitim durumu
ve aile bağları gibi özel durumları göz önünde bulundurulur. Yabancı, talebine dayanak teşkil
edebilecek belgeleri İl Müdürlüğüne sunar.  Söz konusu gerekçelerden herhangi birinin bulun-
madığı durumlarda Başkanlığın yazılı görüşü alınır. Ayrıca, her hâlükârda hakkında Kanunun
54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve/veya (k) bendinden işlem yapılan yabancılar için
Başkanlığın uygun görüşünün alınması zorunludur.

c) Yabancının talebinin uygun görülmesi halinde, yükümlülüğünü yerine getireceği il-
deki İl Müdürlüğüne yabancının il değişikliğinin gerekçesini de içerecek şekilde bilgi verilir.

ç) Yabancının takibini, beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yükümlülüğünü
yerine getireceği ildeki İl Müdürlüğü yapar.

Aile temelli geri dönüş
MADDE 11- (1) Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, aile temelli geri dönüş

yükümlülüğüne tabi tutulmayı talep etmesi halinde, sınır dışı etme kararı yerine getirilinceye
kadar Türkiye’de yasal olarak bulunan birinci ve ikinci dereceden akrabalarının yanında kala-
bilir.

(2) Aile temelli geri dönüş yükümlülüğüne tabi tutulacak yabancının aile bağlarının
tespitine ilişkin bilgi ve belgeler (pasaport, kimlik kartı, sürücü belgesi, Başkanlık veya valilik
tarafından tanzim edilen belgeler gibi)  yabancının kendisi, yasal temsilcisi veya birinci fıkrada
sayılan akrabaları tarafından İl Müdürlüğüne sunulur.

(3) Aile temelli geri dönüş yükümlülüğü yabancının talebi dışında gerçekleştirilemez.
Yabancının aile temelli geri dönüş yükümlülüğüne tabi tutulma talebi yazılı olarak alınır.

(4) Aile temelli geri dönüş yükümlülüğüne tabi tutulan yabancının yanında kalacağı
akrabalarından da yazılı muvafakat alınır. Söz konusu muvafakatta kişiler, yabancının sınır dışı
etme sürecinde İl Müdürlüğü ile iş birliği yapacaklarını ve yabancının seyahat masraflarını
karşılayacaklarını da taahhüt ederler.  
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(5) Dördüncü fıkrada belirtilen muvafakatın alınamaması durumunda, yabancı aile te-
melli geri dönüş yükümlülüğüne tabi tutulamaz.

Geri dönüş danışmanlığı
MADDE 12- (1) Geri dönüş danışmanlığı, hakkında sınır dışı etme kararı alınan ya-

bancının, menşe ülkesiyle ilgili doğru bilgi ve belgelerin tespit edilmesi, ülkesine veya üçüncü
bir ülkeye çıkışının sağlanması sürecinde hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirilmesi,
ülke temsilciliğiyle iş birliği yapması ve gönüllü olarak ülkesine veya üçüncü bir ülkeye dön-
mesi konusunda teşvik edilmesi amacıyla uygulanır.

(2) Geri dönüş danışmanı yoluyla ülkesine veya üçüncü bir ülkeye çıkışı sağlanan ya-
bancıya Kanunun 60/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında destek sağlanabilir.

(3) Geri dönüş danışmanlığı kapsamında ülkesine veya üçüncü bir ülkeye çıkışı sağla-
nacak yabancılar hakkında yapılan iş ve işlemlerde Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri sak-
lıdır.

(4) Geri dönüş danışmanlığı kapsamında ülkesine veya üçüncü bir ülkeye çıkışı sağla-
nacak yabancıya hak ve yükümlülükleri yazılı olarak tebliğ edilir. 

(5) Geri dönüş danışmanlığı kapsamında ülkeden çıkışı sağlanan yabancılar hakkında
durumuna uygun tahdit veri girişi yapılır.

Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma
MADDE 13- (1) Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma alternatif

yükümlülüğüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.
Teminat
MADDE 14- (1) Teminat tutarı, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı veya

yabancı adına işlem yapmak üzere yabancının yetkilendirdiği kişi tarafından, ilgili muhasebe
birimi hesabına yatırılır.

(2) Teminat tutarı, yüz bin Türk Lirasıdır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değer-
leme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak Başkanlık tarafından İl Mü-
dürlüklerine bildirilir.

(3) Yabancı veya yabancı adına işlem yapmak üzere yabancının yetkilendirdiği kişi,
belirlenen tutarı yatırması sonrasında, bu işleme ilişkin dekontu İl Müdürlüğüne teslim etmekle
yükümlüdür. Söz konusu belge İl Müdürlüğü tarafından yabancının dosyasında muhafaza edi-
lir.

(4) Dekontun İl Müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından yabancının idari gözetimi
sonlandırılır.

(5) Teminat yükümlülüğüne tabi tutulan yabancılar, aynı zamanda bildirimde bulunma
yükümlülüğüne de tabi tutulur.  Birlikte uygulanan bu idari gözetime alternatif yükümlülükte,
bildirim yükümlülüğü, İl Müdürlüğünün belirlediği aralıklarla uygulanır.

(6) Teminatın iadesi için İl Müdürlüğü tarafından, yabancıdan ya da yasal temsilcisin-
den, teminat iadesine ilişkin talep ve hesap numarası bilgileri yazılı olarak alınır. 

(7) Yabancının sınır dışı etme kararının yerine getirilmesi, yabancının Ülkemizden çıkış
yaptığının tespit edilmesi veya sınır dışı etme kararının idare mahkemesi tarafından iptal edil-
mesi durumlarında, yatırılan teminat miktarı yabancının ya da yasal temsilcisinin bildirdiği he-
sap numarasına iade edilir. Yabancının idari gözetime alternatif yükümlülük bağlamında yatır-
dığı teminat tutarına ilişkin faiz ödemesi yapılmaz.
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(8) Teminat yatıran yabancıya Ülkemizden çıkış yapması için tanınan süre, bir aydan
az ve altı aydan fazla olamaz. Şahsın kendisine tanınan bu süre içinde ülkeden çıkış yapmaması
ya da yükümlülüklerine uymaması durumunda, teminat meblağı Hazineye gelir olarak kayde-
dilir.

(9) Teminat yükümlülüğü getirilecek yabancılarla, insan ticareti mağduru olup olma-
dıklarının belirlenmesi ve tacirleri tarafından teminat yatırılmasının önüne geçilmesi amacıyla
mülakat yapılması zorunludur. İnsan ticareti mağduru olduğu konusunda kuvvetli şüphe bulu-
nan yabancılarla ilgili olarak 17/3/2016 tarihli ve 29656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında iş-
lem yürütülür.

(10) Mücbir sebeplerin varlığı halinde sekizinci fıkrada belirtilen süre işlemez.
(11) Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve/veya (k) bentleri kap-

samında olan yabancılar teminat yükümlülüğüne tabi tutulamaz.
Elektronik izleme
MADDE 15- (1) Elektronik izleme, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının,

bu işlemler yerine getirilinceye kadar, ülke içerisinde takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla
uygulanır.

(2) Elektronik izleme yükümlülüğü aşağıdaki şekillerde uygulanabilir:
a) Yabancıların iletişim cihazlarına yüklenecek mobil uygulama yoluyla bildirimde bu-

lunmaları ve konumlarının belirlenmesi.
b) Elektronik kelepçe yoluyla izleme.
(3) Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulacak yabancının, özel ihtiyaç sahibi ya

da hassas durumda olup olmadığı ve kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturup
oluşturmadığı öncelikli olarak değerlendirilir.

(4) Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulması gereken ancak özel ihtiyaç sahibi
ya da hassas durumda olduğu tespit edilen yabancıya ikinci fıkranın (a) bendi kapsamında yü-
kümlülük getirilir. Bu yabancılara ikinci fıkranın (a) bendi haricinde ilave olarak bildirimde
bulunma yükümlülüğü uygulanmaz.

Mobil uygulama
MADDE 16- (1) Yabancının iletişim cihazlarına yüklenecek mobil uygulama Başkanlık

ve/veya yetkilendireceği kurum ya da kuruluş tarafından geliştirilir/temin edilir.
(2) Başkanlık, mobil uygulamanın ne şekilde kullanılacağı konusunda İl Müdürlüklerini

bilgilendirir.
(3) İl Müdürlüğü, bu yükümlülüğe tabi tutacağı yabancının iletişim cihazına bu uygu-

lamayı yüklemesini sağlar ve yabancıyı uygulamanın kullanımına ilişkin olarak yazılı şekilde
bilgilendirir.

(4) Mobil uygulama yoluyla elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı, İl
Müdürlüğünün belirleyeceği sürelerde söz konusu uygulama yoluyla İl Müdürlüğüne bildirim-
de bulunur.

(5) Yabancının on beş günden fazla olmamak kaydıyla, yükümlülüğe tabi tutulan ilden
başka bir ile seyahat etmeyi talep etmesi ve bu talebin İl Müdürlüğünce uygun görülerek kişiye
yol izin belgesi düzenlenmesi durumunda, yabancı mobil uygulama yoluyla elektronik izleme
yükümlülüğünü gittiği ilde yerine getirir. Yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği, yaban-
cıyı yükümlülüğe tabi tutan İl Müdürlüğü tarafından takip edilir.
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(6) Yabancı, mobil uygulama yoluyla bildirim yükümlülüğünü başka bir ilde yerine ge-

tirmek için yazılı talepte bulunduysa;

a) Talebe ilişkin değerlendirme, yabancıyı yükümlülüğe tabi tutan İl Müdürlüğü tara-

fından yapılır.

b) Yapılacak değerlendirmede, yabancının sağlık durumu, güvenlik riski, eğitim durumu

ve aile bağları gibi özel durumları göz önünde bulundurulur. Yabancı, talebine dayanak teşkil

edebilecek belgeleri İl Müdürlüğüne sunar.  Ayrıca, hakkında Kanunun 54 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (b) ve/veya (k) bendinden işlem yapılan yabancılar için Başkanlığın uygun

görüşü alınır.

c) Yabancının talebinin uygun görülmesi halinde, yükümlülüğünü yerine getireceği il-

deki İl Müdürlüğüne yabancının il değişikliğinin gerekçesini de içerecek şekilde yazılı bilgi

verilir.

ç) Yabancının takibini, beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yükümlülüğünü

yerine getireceği ildeki İl Müdürlüğü yapar.

Elektronik kelepçe

MADDE 17- (1) Elektronik kelepçe, hakkında Kanunun 54 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (b), (d) ve/veya (k) bentlerinden sınır dışı etme kararı alınan yabancıların, teknolojik

yöntem ve araçlarla izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan yöntemdir.

(2) Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve/veya (k) bent-

lerinden sınır dışı etme kararı alınan yabancılar ancak aşağıdaki sebeplerden birinin varlığı ha-

linde, elektronik kelepçe yoluyla elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulabilir:

a) İdari gözetim süresinin dolması. 

b) Sulh ceza hakimliği kararıyla idari gözetimlerinin sonlandırılması.

c) Güvenlik ve istihbarat birimlerinin görüşleri doğrultusunda elektronik kelepçe takıl-

masının zaruri görülmesi.

ç) Başkanlık tarafından elektronik kelepçe ile takip edilmesine karar verilmesi.

(3) Bir yabancının elektronik kelepçe yoluyla izleme yükümlülüğüne tabi tutulmasına

resen veya İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Başkanlık tarafından karar verilir.

(4) İkinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamındaki yabancılardan İl Müdürlüğü tara-

fından elektronik kelepçe yoluyla yükümlülüğe tabi tutulması gerektiği değerlendirilenlere iliş-

kin olarak; 

a) Gerekli onayın alınması amacıyla Başkanlığa görüş sorulur.

b) İl Müdürlüğünün yazılı talebine istinaden, Başkanlık konuya ilişkin olarak güvenlik

ve istihbarat birimlerinin görüşünü alır.

c) Elektronik kelepçe takılmasının uygun görülmesi halinde Başkan onayı alınır ve söz

konusu onaylar İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Yabancıya kelepçe takılmasının uygun

görülmemesi halinde ise yine Başkanlık İl Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirir. İl Müdür-

lüğü, Başkanlığın talimatı doğrultusunda işlem yapar.

(5) İkinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında elektronik kelepçe yoluyla izleme yü-

kümlülüğü getirilen yabancılarla ilgili olarak doğrudan Başkanlık tarafından Başkan onayı alı-

nır ve Başkanlık konuya ilişkin olarak İl Müdürlüklerini yazılı olarak bilgilendirir. İl Müdür-

lüğü, Başkanlığın talimatı doğrultusunda işlem yapar.
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(6) Elektronik kelepçe takılması uygun görülen yabancıya, kolluk veya özel güvenlik
personeli tarafından elektronik kelepçe takılır ve aktif hale getirilir. Elektronik kelepçenin ta-
kılması ve aktif hale getirilmesi akabinde kelepçeyi takan ve aktif hale getiren personel tara-
fından tutanak tutulur.

(7)  Elektronik kelepçe yoluyla yükümlülüğe tabi tutulan yabancıya, elektronik kelep-
çenin kullanımı ile uyulması gereken kurallar ve uymamanın sonuçları konusunda İl Müdürlüğü
tarafından yazılı olarak bilgi verilir.

(8) Yabancının söz konusu yükümlülüğü başka ilde yerine getirmeyi talep etmesi ha-
linde, İl Müdürlüğü tarafından dilekçesi alınır ve iş ve işlemler Başkanlığın görüşü çerçevesinde
yürütülür.

(9) Yabancının kurallara aykırı davrandığının belirlenmesi halinde, ilgili kolluk birimi
derhal bilgilendirilir. İlgili kolluk birimi yabancının yeniden idari gözetim altına alınabilmesi
amacıyla yabancıyı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yakalandığı yerdeki İl Müdürlüğüne
teslim eder.

(10) Elektronik kelepçe, aşağıda sayılan durumlardan birinin varlığı halinde kolluk veya
özel güvenlik personeli tarafından çıkarılır:

a) Sulh ceza hakimliği kararıyla.
b) Yabancının sınır dışı edilmesi, gönüllü geri dönüş yapması veya kendi isteğiyle ül-

keden çıkış yapması durumunda.
c) Başkanlık veya Bakanlık talimatıyla.
ç) Yabancının ölmesi durumunda.
d) Tam teşekküllü Devlet hastanesinden elektronik kelepçenin çıkarılması gerektiğine

ilişkin alınacak rapor doğrultusunda.
e) Mücbir sebeplerin varlığı halinde.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik izlemeye ilişkin yargı yolu
MADDE 18- (1) Elektronik izleme yükümlülüğüne karşı yabancı veya yasal temsilcisi

ya da avukatı sulh ceza hakimine başvurabilir.
(2) Başvuru yapılmış olması, elektronik izleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(3) Elektronik izleme yükümlülüğüne ilişkin şartların ortadan kalktığı veya değiştiği

iddiasıyla yeniden sulh ceza hakimine başvurulabilir. 
(4) Sulh ceza hakimi tarafından elektronik izleme yükümlülüğünün sonlandırılmasına

karar verilmesi durumunda, söz konusu yükümlülük derhal sonlandırılır. Ancak, gerekli gö-
rülmesi halinde yabancı başka alternatif yükümlülük/yükümlülüklere tabi tutulabilir.

Düzensiz göçmenlerin takibine ilişkin birimlerin görevleri
MADDE 19- (1) Düzensiz göçmenlerin takibine ilişkin birimlerde görev yapan perso-

nel aşağıdaki iş ve işlemleri titizlikle yerine getirmekle görevlidir:
a) Geri gönderme merkezinde kalmakta iken idari gözetimi sonlandırılarak idari göze-

time alternatif yükümlülük getirilen yabancıların tabi tutulduğu yükümlülüğe uygun veri girişleri
ve kaydını yapmak, yabancının yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini takip etmek, yerine
getirmiyorsa bunu sağlamak, yükümlülüğün yerine getirilmesi sağlanamıyorsa gerekli tahdit
veri girişlerini ve yazışmalarını yapmak, gerekli hallerde Başkanlığa bilgi vermek.
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b) Hakkında sınır dışı etme kararı alınan ancak idari gözetim kararı alınmaksızın idari
gözetime alternatif yükümlülüğe tabi tutulan yabancıların, tabi tutulan yükümlülüğe göre veri
girişlerini ve kaydını yapmak, yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini takip etmek, yerine
getirmiyorsa bunu sağlamak, yükümlülüğün yerine getirilmesi sağlanamıyorsa gerekli tahdit
veri girişlerini ve yazışmalarını yapmak, gerekli hallerde Başkanlığa bilgi vermek.

c) Yabancıların tabi tutuldukları yükümlülüklere ilişkin olarak GöçNet modülüne ya-
pılması gereken veri girişlerini aksatılmadan zamanında ve tüm sekmeler dolacak şekilde yap-
mak.

ç) GöçNet modülünden bağımsız olarak, tüm bildirim yükümlülükleri için detaylı ista-
tistiki veri tutmak.

d) İdari gözetime alternatif yükümlülüğe tabi tutulan ve düzensiz göçmenlerin takibine
ilişkin birimler tarafından takibi yapılan tüm yabancılara ilişkin istatistikleri her ayın ilk haftası
içerisinde aylık olarak Düzensiz Göçmen İzleme Daire Başkanlığına e-posta yoluyla ve bilahare
üst yazıyla bildirmek.

e) Islak imza yoluyla bildirimde bulunma yükümlülüğüne tabi tutulan yabancılar için
gerekli listeleri hazırlamak ve bu listeleri düzenli olarak takip etmek.

f) Getirilen yükümlülüklerin takibi için kiosk cihazlarının aktif kullanılmasını sağlamak,
kioskların düzenli çalışmasını takip etmek, konuya ilişkin olarak GöçNet proje sorumlularını
bilgilendirmek.

g) Yükümlülüğünü başka bir ilde yerine getirmeyi talep eden ve bu talebi uygun görülen
yabancıların yol izin belgelerini düzenlemek, yabancının gittiği ilde yükümlülüğünü yerine ge-
tirebilmesi için ilgili İl Müdürlüğüne bilgi vermek ve buna ilişkin olarak GöçNet sisteminde
gerekli işlemleri yapmak.

ğ) Belirli adreste ikamet etme yükümlülüğü getirilen yabancılara ilişkin olarak, ihtiyaç
duyulması halinde kolluk marifeti ile mahalli tahkikatlarını yaptırmak.

h) İdari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancıların, yükümlülüklerini
yerine getiremeyecek olmalarına ilişkin mücbir sebepleri olması durumunda, yabancıların du-
rumlarına ilişkin evrakları (sağlık raporu, doğum raporu gibi) talep etmek ve kayıt altına alarak
dosyalarında muhafaza etmek.

ı) Her yabancı için güncel tutulan bir takip dosyası oluşturmak.
i) Geri dönüş danışmanlığı kapsamında ülkesine dönüş yapacak olan yabancıların geri

dönüş danışmanı ile yapacağı görüşmelerin tutanağını teslim alarak kayıt altına alıp yabancının
dosyasında muhafaza etmek.

j) Teminat yükümlülüğüne tabi tutulan yabancılara ilişkin olarak, teminatın yatırıldığına
dair dekontu teslim alarak kayıt altına almak, muhafaza etmek, yabancının bildirimde bulunma
yükümlülüğüne tabi tutulmasını sağlamak, gerekli durumlarda teminat iadesini veya gelir kay-
dedilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

k) Mobil uygulama yoluyla elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancıların
telefonlarına Başkanlığın geliştirdiği uygulamayı yüklemek, yabancının bildirim aralıklarını
belirlemek, bildirimi takip etmek ve yabancıyı bu konuda yazılı olarak bilgilendirmek.

l) Elektronik kelepçe takılacak yabancılara ilişkin idari iş ve işlemleri takip etmek.
m) Yabancıların idari gözetime alternatif yükümlülükleriyle ilgili üretilen evrakların

e-arşiv sistemine taranmasını ve arşiv kayıtlarının güncel tutulmasını sağlamak.
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n) İdari gözetime alternatif yükümlülük getirilen yabancılar için yükümlülüğe tabi tu-
tulduklarını gösteren barkodlu/karekodlu belgeleri hazırlamak ve dosyasında muhafaza ederek
bir nüshasını yabancıya teslim etmek.

o) Yabancının idari gözetime alternatif yükümlülüğünün sonlandırılması durumunda
gerekli veri girişlerini yapmak ve/veya kaldırmak.

ö) Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.
İdari gözetime alternatif yükümlülüklerin sonlandırılması
MADDE 20- (1) Yabancıların idari gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülüklere

tabi tutuldukları süre, her halükarda yirmi dört ayı geçemez. Teminat yükümlülüğüne ilişkin
süreler saklıdır.

(2) İdari gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülükler, aşağıdaki şartların biri veya
birkaçının varlığı halinde sonlandırılır:

a) Sulh ceza hâkimi veya idare mahkemesi kararıyla.
b) Yabancının sınır dışı edilmesi, gönüllü geri dönüş yapması veya kendiliğinden ülke-

den çıkış yapması durumunda.
c) İdari gözetime alternatif yükümlülüklere ilişkin yirmi dört aylık sürenin dolması du-

rumunda.
ç) Başkanlık talimatıyla.
d) Yabancının yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde.
e) İl Müdürlüğü tarafından, yabancının idari gözetime alternatif yükümlülük/yüküm-

lülüklerinin devamında zaruret görülmemesi durumunda.
f) Yabancının idari gözetim altına alınması halinde.
g)  Yabancı hakkında alınan sınır dışı etme kararının iptal edilmesi, kaldırılması veya

geri alınması durumunda.
ğ) Yabancının ölmesi halinde.
Çeşitli hükümler
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelikte ayrıca bir hüküm bulunmaması kaydıyla, aşağıdaki

hallerden birinin veya birkaçının varlığı halinde yabancıyı yükümlülüğe tabi tutan İl Müdürlüğü
tarafından derhal ilgili kolluk birimlerine haber verilir ve yabancı idari gözetim altına alınır:

a)  Belirli adreste ikamet etme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancının adresini terk et-
tiğinin tespit edilmesi.

b) Bildirimde bulunma yükümlülüğüne tabi tutulan yabancının iki kez üst üste bildi-
rimde bulunmaması.

c) Aile temelli geri dönüş yükümlülüğüne tabi tutulan yabancının adresini terk ettiğinin
tespit edilmesi.

ç) Geri dönüş danışmanlığı verilen yabancının iki kez geri dönüş danışmanı ile görüş-
meye gelmemesi.

d) Elektronik izlemenin bir türü olarak mobil uygulama yoluyla bildirimde bulunma
yükümlülüğüne tabi tutulan yabancının iki kez üst üste bildirimde bulunmaması veya yüküm-
lülüğe tabi tutulduğu il dışında olduğunun tespit edilmesi.

e) Elektronik izlemenin bir türü olarak elektronik kelepçe yükümlülüğüne tabi tutulan
yabancının kuralları ihlal ettiğinin tespit edilmesi.

(2) Bir yabancının idari gözetime alternatif yükümlülüğüne uymadığının tespit edilmesi
halinde, öncelikli olarak mücbir sebeplerin varlığı değerlendirilir. Herhangi bir mücbir sebep
bulunmaması durumunda, yabancı birinci fıkra kapsamında idari gözetim altına alınır. İdari
gözetim altına alınan yabancılar, İl Müdürlüğünün değerlendirmesi neticesinde yeniden idari
gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülüklere tabi tutulabilir.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 14 Eylül 2022 – Sayı : 31953



(3) Herhangi bir alternatif yükümlülüğe tabi tutulan yabancıya, yabancının talebine is-
tinaden veya şartların değişmesi halinde, yeni bir alternatif yükümlülük getirilebilir ya da ya-
bancının tabi tutulduğu yükümlülük değiştirilebilir.

(4) İdari gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülüklerin mahkeme kararı sonucunda
sonlandırılması veya mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde, mahkeme
kararının gerekçesi göz önünde bulundurularak mümkün olması halinde yabancıya yeni bir al-
ternatif yükümlülük getirilebilir. Ancak, her halükarda yabancının tabi tutulacağı yeni alternatif
yükümlülük, mahkemenin sonlandırılmasına karar verdiği yükümlülükten daha kısıtlayıcı ola-
maz.

(5)  İdari gözetime alternatif yükümlülük/yükümlülüklere tabi tutulan yabancılara, bu
yükümlülüğe tabi tutulduklarını gösteren barkodlu/karekodlu bir belge düzenlenir. 

(6) İdari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılara ilişkin olarak İl
Müdürlüğü tarafından, sınır dışı etmeye ilişkin çalışmalar ivedilikle yürütülür. Yabancının se-
yahat belgesinin temin edilmesi ve uçuş planlamasının yapılabilmesi amacıyla, yabancı İl Mü-
dürlüğüne davet edilebilir. Gerekli planlamaları yapılan yabancının, Kanunun 53 üncü mad-
desinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ülkemizden ivedilikle çıkışının sağ-
lanması esastır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- Bu Yönetmeliğin;
a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 9 uncu

maddesi, 10 uncu maddesi ile eklenen 12/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, 11 inci
maddesi ve 13 üncü maddesi 1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde,
yürürlüğe girer.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK MÜHRE İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik mührün hukuki ve teknik yönleri

ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; elektronik mühür sertifika başvurularının alınması,

elektronik mühür sertifikasının oluşturulması, kullanılması, iptali ve yenilenmesine yönelik
süreçlere, elektronik mühür oluşturma ve doğrulama verileri ile araçlarına, elektronik mühür
sahibinin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Ka-

nununun 20 nci ve ek 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS): Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teş-

kilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatla-
rında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı sistemi,

b) DETSİS numarası: DETSİS’te tanımlı birimlere verilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Teşkilatı numarasını,

c) Elektronik mühür: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle man-
tıksal bağlantısı bulunan ve elektronik mühür sahibinin bilgilerini doğrulama amacıyla kulla-
nılan elektronik veriyi, 

ç) Elektronik mühür doğrulama: Elektronik mührün geçerli olduğuna dair doğrulama
veya onaylama sürecini, 

d) Elektronik mühür doğrulama verisi: Elektronik mührü geçerli kılmak için kullanılan
veriyi, 

e) Elektronik mühür sahibi: Elektronik mührü oluşturan kamu kurum ve kuruluşları,
kamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu ve özel
hukuk tüzel kişileri ile yargı mercileri ve noterlikleri,  

f) Elektronik mühür sertifikası: Elektronik mühür doğrulama verisini elektronik mühür
sahibi ile ilişkilendiren ve bu kişinin unvanını doğrulayan elektronik onayı,  

g) Elektronik mühür oluşturma aracı: Elektronik mühür oluşturmak amacıyla kullanılan
yazılım veya donanımı, 

ğ) Elektronik mühür oluşturma verisi: Elektronik mühür sahibi tarafından elektronik
mühür oluşturmak için kullanılan benzersiz veriyi,

h) ESHS: Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısını,
ı) Gelişmiş elektronik mühür:  8 inci maddede belirtilen şartları sağlayan elektronik

mührü, 
i) Güvenli elektronik mühür: Güvenli elektronik mühür oluşturma aracı kullanılarak

oluşturulan ve elektronik mühür için nitelikli elektronik mühür sertifikasına dayanan gelişmiş
elektronik mührü,  

j) Güvenli elektronik mühür oluşturma aracı: 13 üncü maddede belirtilen şartları kar-
şılayan elektronik mühür oluşturma aracını,
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k) İptal durum kaydı: Kullanım süresi dolmamış sertifikaların iptal bilgisinin yer aldığı,
iptal zamanının tam olarak tespit edilmesine imkân veren ve üçüncü kişilerin hızlı ve güvenli
bir biçimde ulaşabileceği kaydı,

l) Kanun: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu,
m) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
n) MERSİS: Ticaret sicili kayıtlarını da içeren, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan

ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
o) MERSİS numarası: MERSİS üzerinden ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilere verilen

tekil numarayı, 
ö) Nitelikli elektronik mühür sertifikası: ESHS tarafından verilmiş ve 9 uncu maddede

belirtilen şartları karşılayan elektronik mühür sertifikasını, 
p) Tebliğ: 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliği,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada yer almayan tanımlar için ilgili mev-

zuatta yer alan tanımlar geçerlidir.
İlkeler
MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki temel ilkeler göz önünde

bulundurulur:
a) Objektif nedenler aksini gerektirmedikçe kaynakların düzenli, verimli ve etkin kul-

lanılması.
b) Niceliksel ve niteliksel devamlılık, güvenilirlik, ayrımcı olmama, açıklık ve şeffaf-

lığın sağlanması.
c) Tüketici haklarının korunması.
ç) Hizmet kalitesinin sağlanması.
d) Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması ve devamına yönelik uygula-

maların teşvik edilmesi.
e)  Uluslararası standartların dikkate alınması.
f) Elektronik mühür kullanımının yaygınlaşması için yeni yatırımların ve uygulamaların

özendirilmesi.
g) Elektronik mühür sahibinin, talep ettiği hizmet ya da ürünler dışında herhangi bir

hizmeti ya da ürünü satın almak zorunda bırakılmaması.
ğ) Bir hizmetin ya da ürünün diğer bir hizmetin ya da ürünün ücreti yoluyla desteklen-

mesinden veya karşılanmasından kaçınılması.
h) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlerin uzun süreli saklanması, elektronik mühür-

lerin uzun süreli olarak yasal geçerliliğinin temin edilmesi ve teknolojik gelişmelerden bağımsız
olarak doğrulanabilmesinin sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM
Elektronik Mühre ve Sertifikaya İlişkin Hükümler

Elektronik mührün hukuki geçerliliği 
MADDE 6- (1) Elektronik mühür, elektronik belgenin veya verinin elektronik mühür

sahibi tarafından oluşturulduğunu, belgenin veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü garanti
eden delil kaydıdır. 

(2) Güvenli elektronik mühür, resmî mühür dâhil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki
niteliği haizdir. 

Elektronik mührün kullanılması 
MADDE 7- (1) Güvenli elektronik mühürler, elektronik mühür sahibinin kimliğinin

doğrulanması ve mühürlenen verinin bütünlüğünün sağlanması için kullanılır.
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(2) Gelişmiş elektronik mühürler, elektronik mühür sahibinin herhangi bir dijital varlı-
ğının kimlik doğrulaması için kullanılabilir. 

(3) Nitelikli elektronik mühür sertifikası, güvenli elektronik imza oluşturmak amacıyla
kullanılamaz.

Gelişmiş elektronik mühür
MADDE 8- (1) Gelişmiş elektronik mühür; 
a) Elektronik mühür sahibi ile benzersiz bir şekilde bağlantılı olan, 
b) Elektronik mühür sahibinin kimliğinin tespit edilmesini sağlayan, 
c) Elektronik mühür sahibinin tasarrufunda bulunan elektronik mühür oluşturma veri-

siyle oluşturulan, 
ç) Veride sonradan meydana gelen herhangi bir değişikliğin tespit edilmesini sağlayacak

şekilde ilişkili olduğu veri ile bağlantılı olan, 
elektronik mühürdür. 
Nitelikli elektronik mühür sertifikası 
MADDE 9- (1) Nitelikli elektronik mühür sertifikasında; 
a) Otomatik işlemeye uygun bir biçimde, sertifikanın “nitelikli elektronik mühür serti-

fikası” olarak verildiğine dair bir ibarenin,
b) ESHS’nin kimlik bilgileri ve kurulduğu ülke adının,
c) Elektronik mühür sahibinin teşhis edilebileceği resmî kayıtlarda belirtilen unvanı ve

MERSİS numarası veya DETSİS numarası veya Vergi Kimlik Numarası veya Ticaret Sicil
Numarası veya başvuru sahibinin bağlı bulunduğu resmî sicile tescil edilen veya ilgili mevzuat
ile belirlenen tekil kayıt numarası gibi kimlik bilgilerinin,

ç) Elektronik mühür oluşturma verisine karşılık gelen elektronik mühür doğrulama ve-
risinin,

d) Sertifikanın geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihinin,
e) ESHS için benzersiz olması gereken sertifika seri numarasının,
f) ESHS’nin elektronik imzasının veya güvenli elektronik mührünün,
g) (f) bendinde atıfta bulunulan elektronik imza veya güvenli elektronik mührü destek-

leyen sertifika bilgisinin sunulduğu yerin,
ğ) Sertifikanın geçerlilik durumunu sorgulamak için kullanılabilecek hizmetlerin yeri-

nin,
bulunması zorunludur.
Nitelikli elektronik mühür sertifikası başvurusu ve oluşturulması 
MADDE 10- (1) Nitelikli elektronik mühür sertifikası almak isteyen taraflar ESHS’ye

başvuruda bulunur. 
(2) Başvuru sahibi; 
a) Ticaret şirketi ise; şirketin adı/unvanı, en son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi veya

ticaret sicil belgesi, vergi levhası, şirketin sicil tasdiknamesi veya şahıs şirketlerinde imza be-
yannamesi ve adres, telefon, faks, elektronik posta adresi, internet adresi ve kayıtlı elektronik
posta adresi gibi iletişim bilgilerini,

b) Ticaret şirketi değil ise; başvuru sahibinin bağlı bulunduğu resmî sicile tescil edilen
veya ilgili mevzuat ile belirlenen adı/unvanı ve ilgili birimlerine ait adres, telefon, faks, elektronik
posta adresi, internet adresi ve kayıtlı elektronik posta adresi gibi iletişim bilgilerini,

başvuru aşamasında ESHS’ye iletir. 
(3) ESHS, başvuru sahibinin; elektronik mühür sertifikası almaya yetkili olup olmadı-

ğını; başvuru sahibinin Vergi Kimlik Numarası, Ticaret Sicil Numarası, MERSİS numarası
veya DETSİS numarası bilgilerinden birini, bu bilgilerden herhangi birine sahip olmayan diğer
tüm başvuru sahiplerini de bağlı bulundukları resmî sicile tescil edilen veya ilgili mevzuatta
yer alan bilgilerini kullanarak teyit eder. 
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(4) ESHS, Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenen teknik kriterlere uygun olarak nitelikli
elektronik mühür sertifikasını, Tebliğin 6 ncı maddesinde imza oluşturma ve doğrulama verileri
için belirlenen kriterlere uygun olarak üretir ve başvuru sahibine teslim eder. 

(5) ESHS, başvuru sahibinin bilgilerini teyit edememesi veya nitelikli elektronik mühür
sertifikası almaya yetkisi olmadığını belirlemesi halinde başvuruyu reddeder. 

Nitelikli elektronik mühür sertifikasının yenilenmesi
MADDE 11- (1)  Geçerlilik süresinin sona ermesinden önce elektronik mühür sahibinin

talebi doğrultusunda nitelikli elektronik mühür sertifikası ESHS tarafından yenilenir. 
(2) ESHS, nitelikli elektronik mühür sertifikasını, elektronik mühür sahibine ait bilgi-

lerin ve nitelikli elektronik mühür sertifikasında yer alan bilgilerin geçerliliğini doğrulayarak
yeniler.

(3) Nitelikli elektronik mühür sertifikasına ilişkin bilgilerde değişiklik meydana gelmesi
hâlinde ilgili elektronik mühür sahibi ESHS’yi derhal bilgilendirir.  

Nitelikli elektronik mühür sertifikasının iptal edilmesi
MADDE 12- (1) Nitelikli elektronik mühür sertifikasının iptaline ilişkin talepler;

ESHS, elektronik mühür sahibi ve sözleşme veya taahhütname ile belirlenen kişiler tarafından
yapılabilir. 

(2) ESHS; nitelikli elektronik mühür sertifikasının iptaline ilişkin taleplerin yapılabil-
mesini kesintisiz olarak sağlar ve elektronik mühür sahibini söz konusu durum hakkında bil-
gilendirir. 

(3) İptal talebinin alınmasını müteakip nitelikli elektronik mühür sertifikası ESHS ta-
rafından derhal iptal edilir. İptal edilen nitelikli elektronik mühür sertifikası, geçerlilik süresi
sonuna kadar iptal durum kayıtlarında yer alır. 

(4) ESHS, nitelikli elektronik mühür sertifikalarına ilişkin iptal durum kaydını herhangi
bir kimlik doğrulamasına gerek olmaksızın ücretsiz ve kesintisiz olarak kamu erişimine açık
tutar ve kayıtların bir sonraki güncelleme zamanının bu kayıtlarda açıkça gösterilmesini sağ-
lar.

(5) Nitelikli elektronik mühür sertifikasının güvenliğine ilişkin tehdit oluşması, elek-
tronik mühür oluşturma verisinin yetkisiz ele geçirilmesi veya unutulması,  sertifikada bilgi
değişikliği gerekmesi, elektronik mühür sahibinin talebi gibi durumlarda sertifika ESHS tara-
fından iptal edilir ve elektronik mühür sahibi bilgilendirilir.

(6) ESHS, nitelikli elektronik mühür sertifikasını geçmişe yönelik olarak iptal edemez.
Güvenli elektronik mühür oluşturma araçları 
MADDE 13- (1)  Güvenli elektronik mühür oluşturma araçları, elektronik mühür oluş-

turmak için kullanılan elektronik mühür oluşturma verilerinin;  
a) Araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini,
b) Kendi aralarında bir eşi daha bulunmamasını, hiçbir şekilde yeniden elde edileme-

mesini, kullanılamamasını ve mevcut teknoloji kullanılarak sahteciliğe karşı güvenilir bir şe-
kilde korunmasını, 

c) Elektronik mühür sahibi dışında değiştirilmemesini ve üçüncü kişiler tarafından kul-
lanımına karşı güvenilir bir şekilde korunabilmesini,

sağlayan elektronik mühür oluşturma araçlarıdır.
(2) Güvenli elektronik mühür oluşturma araçları, mühürlenen verilerin, değiştirilme-

mesini ve mühürleme öncesinde elektronik mühür sahibine gösterilmesini sağlamalıdır.
(3) Güvenli elektronik mühür oluşturma araçları, Tebliğin 8 inci maddesinde güvenli

elektronik imza oluşturma araçları veya 11 inci maddesinde mobil elektronik imza hizmetle-
rinde dolaşım için belirlenen kriterlere uygun olmalıdır.
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Genel hükümler
MADDE 14- (1) Elektronik mühürler için nitelikli elektronik mühür sertifikaları veren

ESHS’ler, nitelikli elektronik mühür sertifikası alan elektronik mühür sahibini temsil eden ger-
çek kişinin kimliğini doğrulayabilmek için adli veya idari süreçler bağlamında gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdür.  

(2) ESHS; geçerlilik süresi sona eren nitelikli elektronik mühür sertifikalarını, nitelikli
elektronik mühür sertifika başvurusunda talep edilen bilgi, belge ve elektronik verileri, nitelikli
elektronik mühür sertifika yönetimine ilişkin tüm işlemlere, bu işlemlerin yapıldığı zamana ve
işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren kaydı; güvenliğini, gizliliğini, bütünlü-
ğünü ve erişilebilirliğini sağlayarak en az yirmi (20) yıl süreyle saklar.

(3) ESHS’nin elektronik mühür oluşturma verisinin çalınması, kaybolması, gizliliğinin
veya güvenilirliğinin ortadan kalkması ya da sertifika ilkelerinin değişmesi gibi elektronik mü-
hür sahibinin kusurunun bulunmadığı durumların sonucunda nitelikli elektronik mühür serti-
fikalarının ESHS tarafından iptal edilmesi ve yenilenmesi halinde, bu işlemler için hiçbir ücret
talep edilemez.

(4) Nitelikli elektronik mühür sertifika başvurularının alınması, oluşturulması, yenilen-
mesi, iptal edilmesi ve yaşam döngüsünün yönetiminde, nitelikli elektronik sertifikalar ile elek-
tronik mühür sertifikaları arasındaki yapısal ve işlevsel farklılıklar nedeniyle uygulanamayan
hususlar dışında, Kanun ve ilgili düzenlemelerde nitelikli elektronik sertifikalar için tanımlan-
mış süreç ve teknik kriterlere uyulması esastır.

(5) Nitelikli elektronik mühür sertifika başvurusunun alınması, oluşturulması, yeni-
lenmesi, iptal edilmesi gibi işlemler, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında; ilgili başvuru sahibi
ile ESHS arasında akdedilen sözleşme veya taahhütnamede öngörülen yöntemlerle yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim
MADDE 15- (1) Kurum, ESHS’lerin bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin faaliyet

ve işlemlerini Kanun kapsamında resen veya şikâyet üzerine 14/12/2011 tarihli ve 28142 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmala-
rına İlişkin Yönetmelik uyarınca denetleyebilir veya denetletebilir. 

Nitelikli elektronik mühür sertifika ücretleri
MADDE 16- (1) Kurum, sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanmasını ve tüketici hak-

larının korunmasını teminen, gerektiğinde ESHS’nin elektronik mühür sertifikalarına ilişkin
sunduğu hizmetlerin ücretlerine alt ve üst sınır getirebilir. 

İdari ücret
MADDE 17- (1) Kurum, ESHS’den elektronik mühür ve elektronik mühür sertifika-

larına ilişkin bir önceki yıla ait net satışlarının binde dördü (%0,4) kadar idari ücret alır. ESHS
bu ücretin tespit edilebilmesini teminen, sunmuş olduğu hizmetler ile bu hizmetlere ilişkin he-
sapları ayrıştırır. 

(2) İdari ücretin tamamı her takvim yılı nisan ayının sonuna kadar Kuruma ödenir.
İdari yaptırımlar
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik ile belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

halinde, 5070 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddeleri ile 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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Bursa Büyükşehir Belediyesinden:
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/5/2018 tarihli ve 30433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin birinci bölümünün başlığı “Başlangıç Hükümleri”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Bu Yönetmeliğin amacı;”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin altıncı kısmının dör-
düncü bölüm hükümleri ve 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- (1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-

sında yer alan tanımların yanı sıra bu Yönetmelikte geçen;
a) Asansör tescil belgesi: İlgili idare tarafından yapı kullanma izin belgesi öncesi dü-

zenlenen ve asansörün kayıt altına alındığını gösteren belgeyi,
b) Bahçe duvarı: Planlanmış bölgelerde mülkiyet sınırını ayıran, yan yüzeylerine her-

hangi bir yük almayan duvarı,
c) İskele izin belgesi: İskele kurmayı gerektiren basit tamir ve tadilatlarda ilgili idareden

alınması zorunlu izin belgesini,
ç) İstinat duvarı: Yol ve bitişik arsa kotlarını da göz önünde bulundurarak, vaziyet pla-

nına işlenen, zemin çivili, ankrajlı, kazıklı, keson (derin) kuyulu ve kademeli ve benzeri şekilde
uygulamaları olan, farklı düzeydeki zeminlerde oluşan zemin etkilerini güvenlikle karşılamada,
zemini tabii şev açısından daha dik tutmak amacı ile inşaa edilen ve düşey veya düşeye yakın
duvarı,

d) Kanal kotu tutanağı: Pis su ve temiz su tesisatının şehir şebeke suyu ve kanalizasyon
ile bağlantısının nasıl kurulacağını belirten, BUSKİ tarafından onaylanmış proje veya raporu,

e) Kat terası: Ana kitle üzerinde yükselen bloklardan arta kalan ve son kat çatı terası
olarak kabul edilen alan hariç, bir alttaki kata göre geri çekilerek inşa edilen katın önünde
kalan, suyun tahliyesi için yeterli eğim verilen, bulunduğu iklim bölgesine uygun ısı ve su ya-
lıtımları yapılan, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun bitki-
lendirilebilen alanı,

f) Mevcut yapı: İnşa edildiği tarihte yürürlükte olan plan ve mevzuat hükümlerine uygun
olarak yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapıyı,

g) Ortak merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren veya tek bağım-
sız bölümlü olup umumi binalarda yapılacak merdiveni,

ğ) Süs havuzu: Derinliği 0.50 metreyi geçmeyen ve peyzaj öğesi olarak kullanılan ha-
vuzları,

h) Yeşil çatı: Binanın enerji performansını, hava kalitesini ve kent ekolojisini iyileştiren,
yağmur suyunun yarattığı problemlere yenilikçi çözümler getiren, çim serilip, çiçeklerle ye-
şillendirilebilen, küçük bitkilerle donatılabilen çatıları,

ifade eder.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Genel ilkelere yönelik olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci

maddesine uyulur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) nu-

maralı alt bendinde yer alan “Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri” ibaresi “Blok başlarında:

Yan bahçe mesafesi” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “çalışmaları” ibaresi

“çalışma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, dördüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasına aşağıdaki

cümle eklenmiş, on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on üçüncü fıkrasında yer alan

“3.00” ibaresi "3.50" şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) İmar adalarında yapılacak ifraz ve tevhitlerde  22/2/2020 tarihli ve  31047  sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine

uyulur.”

“Ancak;

a) Sadece bir kısmı yapılaşmaya yasaklanan alanda kalan parsellerin yapılaşmaya uygun

kısımları,

b) Bu fıkradaki nedenlerle ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen alanlarda kalan par-

sellerin yasaklamaya tabi olmayan kısımları,

c) İmar planlarında özel mülkiyet içinde kalıp tarım yapılacak alanların yasaklamaya

tabi olmayan kısımları İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşü alınarak,

ifraz edilebilir.”

“(12) İmar adasındaki aynı veya farklı yapı nizamı bulunan parsellerin bahçelerinin da-

ha etkin kullanabilmesi amacıyla; ilgili her bir parsel için parsel maliklerinin tamamının mu-

vafakati alınmak, her bir parsel sınırı korunmak ve bu sınırlara göre planda verilen yapılaşma

koşulları ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla, kot ve cephe sınırlamalarına bakılmaksızın ve parseller

tevhit edilmeksizin vaziyet planı idarece onaylanarak ve tapuda beyanlar hanesine parsel numarası

da belirtilmek suretiyle “komşu parsel ile ortak otopark alanı vardır” şeklinde şerh düşülerek

açık veya tamamen gömülü olup dilatasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı, ortak otopark uygula-

ması yapılabilir.”     

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Kanunlardan” ibaresi “Kanunlar ile 3194 sayılı  Ka-

nunun geçici 16 ncı maddesinden” şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır. 

“(1) Parselasyon planına göre müstakil yapı yapılmasına müsait tapuya tescilli imar

parseli oluşması ve mülkiyet değişikliği olmaması halinde; yapılaşma için, parselasyon planının

tamamının tapuya tescil şartı beklenmez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bina yükseklikleri, 28 inci maddede katın bulunduğu konuma göre ayrı ayrı belir-

tilmiş olan azami kat yüksekliklerinin aşağıda belirtilen kat adetleri ile çarpımı ile bulunan top-

lam yüksekliği aşmamak üzere belirlenir:

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 14 Eylül 2022 – Sayı : 31953



İmar Planına Göre En Çok Kat Adedi
Yol Genişliği (metre) (Bodrum Hariç)
Yol Genişliği ≤ 7.00 2

7.00 < Yol G. ≤ 10.00 3
10.00 < Yol G.≤ 12.00 4
12.00 < Yol G.≤ 15.00 5
15.00 < Yol G.≤ 20.00 6
20.00 < Yol G.≤ 25.00 8
25.00 < Yol G.≤ 35.00 10
35.00 < Yol G.≤ 50.00 14
50.00 < Yol Genişliği 18”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve aynı maddeye  aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Yoldan kotlandırma yapılması için, yolun yapımının tamamlanmış olması veya standartlarına
uygun yapılmış yol projesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılması zorunludur.”

“(5) İlçe belediyeleri tarafından ana arterler üzerindeki parsellere verilen kotlu kroki-
lerin onaylı bir nüshası, basılı olarak ve ayrıca elektronik ortamda düzenlenerek Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına 15 gün içerisinde iletilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan "3.00" ibaresi "3.50" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "3.00"
ibaresi  "3.50" şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan "ve dışarıdan görünmemek"
ibaresi ile aynı fıkranın (a) bendinin birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın
(b) bendinde yer alan “ikiden fazla” ibaresinden sonra gelmek üzere “gömülü” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Otopark uygulamaları
MADDE 14- (1) Katlar alanı (emsal alanı) 10000 m² ve üzerindeki mimari projelerde

giriş-çıkış ve ulaşımla ilgili diğer hususları barındıran (araç giriş çıkışının trafik güvenliği ve
trafik yoğunluğuna etkileri, trafik etüdleri, otopark çözümleri, çevre ve yol düzenlemeleri, yön-
lendirmeler, trafik düzenlemeleri ve benzeri) trafik etki analizi hazırlatılır. Söz konusu uygu-
lamalarda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından görüş alın-
ması zorunludur. 

(2) Yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark yerleri plan ve bu Yönetmelik hüküm-
lerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemez. İdareler, bina otoparklarının kullanımını
engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve görevlidirler. Aksi uygulamalarda 3194 sayılı
Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi
yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bina çekme mesafesi gerisinde konumlandırıldığı takdirde, çekme mesafesi gerisinde kalan
alanda, binaya esas olan (±0.00) kotuna göre 2.00 metreden fazla dolgu, binaya esas olan
(±0.00) kotuna göre 3.50 metreden fazla hafriyat yapılmamak koşuluyla istenilen düzenleme
yapılabilir.”
“Ancak, otopark rampası parsel sınırı dışından başlatılamaz.”
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“(3) Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilir. Ön bahçe mesafesi
içerisinde parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak, binanın giriş cephesine ve yan
bahçelere ulaşımı ihlal etmemek kaydıyla binanın ihtiyacı olan otopark rampası yola paralel
yapılabilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Düzenlemeden dolayı ortaya çıkan istinat duvarları ruhsatlandırılmak kaydıyla yan
bahçelerin tesviyelerinde çekme mesafesi içerisinde tabii zemin kotuna göre 2.00 metreden
fazla dolgu, tabii zemin kotuna göre 3.50 metreden fazla hafriyat yapılmamak koşuluyla iste-
nilen düzenleme yapılabilir.  Çekme mesafesi gerisinde kalan alanda ise binaya esas olan
(±0.00) kotuna göre 2.00 metreden fazla dolgu, binaya esas olan (±0.00) kotuna göre 3.50 met-
reden fazla hafriyat yapılmamak koşuluyla istenilen düzenleme yapılabilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Düzenlemeden dolayı ortaya çıkan istinat duvarları ruhsatlandırılmak kaydıyla
arka bahçelerin tesviyelerinde tabii zemin kotuna göre 2.00 metreden fazla dolgu, tabii zemin
kotuna 3.50 metreden fazla hafriyat yapılmamak koşuluyla istenilen düzenleme yapılabilir.
Çekme mesafesi gerisinde kalan alanda, binaya esas olan (±0.00) kotuna göre 2.00 metreden
fazla dolgu, binaya esas olan (±0.00) kotuna göre 3.50 metreden fazla hafriyat yapılmamak
koşuluyla istenilen düzenleme yapılabilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19- (1) Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşullarına ilişkin

olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uygulanır.”
MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20- (1) Taban alanına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 20 nci

maddesi uygulanır.”
MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş; ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “üzerindeki” ibaresinden sonra gelmek
üzere “herhangi bir kullanıma konu edilmeyen” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “ortak
alan” ibaresinden sonra gelmek üzere “niteliğinde” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının (a) ben-
dinde yer alan "alanlarının 2 katı," ibaresi "alanları," şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b)
bendinde yer alan "kömürlükler ve kapıcı dairelerinin" ibaresi "kömürlüklerin" şeklinde de-
ğiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (e) bendinde
yer alan "yağmur suyu toplama havuzu," ibaresi, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “su sarnıcı,
gri su toplama havuzu,” ibaresi ve  aynı fıkranın (i) bendinde yer alan “bulunduğu katın brüt
alanının 1/3’ünü geçmeyen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (j) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen
esaslara uyulur.”

“j) Bodrum kat haricinde diğer katlarda yapılan ve ortak alan niteliğinde olan mescit
ve mescide ait müştemilatın; 75’ten fazla bağımsız bölümü bulunan konutlarda 100 m2’si,  ko-
nut dışı yapılarda,  yapı inşaat alanı 2000 m2’den az olanlarda yapı inşaat alanının %5’i kadarı,
yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olanlarda ise 100 m2’si,”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ön
bahçe mesafesinin yarısına kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(3) Yerleşme bölgelerinde; binanın bodrum katları, tabii veya tesviye edilmiş zemin
altı ile arka ve yan bahçelerde yeterli otopark yerinin teşkil edilememesi halinde, 5.00 metreden
fazla ön bahçe mesafesi olan yerlerde, yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme ile bina
cephesinden itibaren 2.00 metre dışında kalan kısmın, bina girişine ve varsa yaya kaldırımı sü-
rekliliğine engel olmayacak şekilde açık otopark alanı olarak düzenlenmesi hususunda idareler
yetkilidir.” 

“f) Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği hükümlerine
göre ilgili belediyeden izin almak koşuluyla reklam amaçlı ayaklı pano (raket tipi) ve totem-
ler,”

“(6) Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe me-
safelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m2’si için bir ağaç
dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesap-
lanan sayıda ağaç, ilgili idare biriminin uygun göreceği, imar planlarında kamunun kullanımına
ayrılmış bir alana ve ayrıca yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izninde belirtilmek üzere dikilir.
Uygulama yapılacak parsellerde mevcut korunabilecek ağaçlar gerekli olan ağaç sayısından
düşülür. Parselinde bahçe veya peyzaj düzenlemesi yapılmamış ve gerekli sayıda ağaç dikil-
memiş yapılara yapı kullanma izni verilmez.” 

“(10) Parseldeki yapıların ihtiyacı için düzenlenen trafolar, ön bahçede giriş ve çıkışı
engellememek, binanın cephelerini bozmamak, ilgili standartlara ve emniyet tedbirlerine uyul-
ması ve başka amaçla kullanılmaması şartı ile düzenlenebilir.” 

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı “Eksik ve az katlı bina ya-
pılması” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“(6) İmar planında verilen yükseklik ve kat adedi maksimum olup, daha az katlı bina
yapılmak istendiğinde, imar planında verilen yükseklik veya KAKS’ın tamamı kullanılmış ise
temel ve statik hesapları, otopark, ışıklık, asansör, yangın merdiveni, ruhsat alacağı projesindeki
kat adedine ve yüksekliğe göre değerlendirilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü
ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş-
tir.

“(1) İdareler sorumluluk ve tasarrufundaki kamu malı olarak terkinli yerler üzerinde;
ulaşım denetim noktaları, muhtarlık, taksi durağı, su, doğalgaz, otobüs bileti, elektrik faturası
ve benzeri tahsilat ve satış üniteleri, kamu ihtiyacına yönelik sondaj kuyusu, terfi istasyonu ve
benzeri tesisler, emlak, tabela, vergi tahsilat merkezleri ve benzeri kamu hizmeti veren birimler,
mescit, taziye evi, kan merkezi, 112 acil ambulans istasyonu gibi kamuya ait sağlık birimleri,
turizm, tanıtma, danışma, bilgi edinme, kültür, sanat, kermes ve benzeri sosyokültürel amaçlı
sökülüp takılabilir geçici yapılar, sosyal hizmet amaçlı dernek, vakıf ve benzeri tüzel kuruluş-
lara ücretsiz verilecek teşhir ve satış reyonları, belediye ve şirketlerinin kendi tesislerinde veya
kurslarında ürettikleri her türlü ürünlerin satış ve teşhir stantları gibi kamu hizmetlerine yönelik
geçici tesisler, ancak tarihi ve doğal dokuyu bozmayacak, trafiği olumsuz etkilemeyecek, civar
binaların görüşünü kapatmayacak, bina girişlerini engellemeyecek şekilde söz konusu yerin
karakterini muhafaza etmek şartı ile yaptırılabilir.

(2) İdareler, tasarrufu altındaki meydan, yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi
yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli büfe, para çekme ma-
kinesi, anıtsal yapı, çeşme, havuz, saat kulesi, heykel, tuvalet ve benzeri tesisleri, ulaşım ve
haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uyulması kaydıyla
reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını ulaşımı
aksatmayacak şekilde TSE standartlarına da uymak şartı ile yapar veya yaptırır.
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(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen tesislerden;
a) Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları dâhilinde yapılacaklara Büyükşehir Belediyesi

ilgili birimlerinin uygun görüşü alınarak Büyükşehir Belediyesi encümenince,
b) İlçe belediyesi yetki sınırları dâhilinde yapılacaklara ise ilçe belediyesi ilgili birim-

lerinin uygun görüşü alınarak ilgili ilçe belediyesi encümenince izin verilebilir.
(4) Binalardaki her türlü dış aydınlatma, tente ve sundurma uygulamalarının kent ve

yapı estetiğinin sağlanması amacıyla bina ve çevresi ile ölçek, form, renk ve malzeme açısından
uyumlu olması sağlanır. Balkon veya teraslara yapılacak cam kapama sistemlerinde cephe es-
tetiğinin korunması için apartman veya site yönetiminin belirleyeceği tek model kullanılarak
katlar arası ölçek, form, renk ve malzeme bütünlüğü sağlanmalıdır.”

“(7) Belediye encümen kararı ile yapılan tebligata rağmen mal sahipleri tarafından ye-
rine getirilmeyen eskimiş cephe, malzeme, boya ve kaplamasının yenilenmesi iş ve işlemleri,
belediye tarafından yerine getirilir. Yapılan işlerin masrafı %20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil
edilir.”

“(8) Mevcut ve yeni yapılacak yapılara ait tabela uygulamalarında Bursa Büyükşehir
Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğine uyulur.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde binada zorunlu ola-
rak bulunması gereken birimler,”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Eğitim, sağlık, sanayi yapıları, dini tesisler, toplu iş yerleri, soğuk hava depoları,
atölyeler, sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı otoparklar, düğün salonları, resmi kurum
ve kuruluşlara ait binalar ve spor salonları gibi özellik arz eden yapılarda iç yükseklikler, tek-
nolojik ve mimari gereklere göre ilgili idarenin estetik komisyonu tarafından belirlenir.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “az olmamak üzerine alanı
6 m2’den” ibaresi “ve alanı 10 m2’den” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10.00”
ibaresi “5.00” şeklinde değiştirilmiş, on üçüncü fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Köprülerin her iki tarafına 1.10 metre yüksekliğinde korkuluk yapılarak gerekli güvenlik ön-
lemleri alınmalıdır.”  

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Merdiven” ibaresi “Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç merdiven” şeklinde değiştiril-
miş, “doğrudan ışık alması ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu” ibaresi eklenmiş, “Ancak”
ibaresinden sonra gelmek üzere “bitişik yapı nizamı hariç” ibaresi eklenmiş, “ortak alan” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ve eklenti” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “17.50 santimetreden” ibaresi “bina içinde 0.175 metreden, bina dışındakilerde ise 0.15
metreden” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “0.27 metreden” ibaresi
“bina içinde 0.28 metreden, bina dışında 0.30 metreden” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın
(ç) bendinde yer alan “18 rıhttan çok olmayan ve 5 rıhttan” ibaresi “17 basamaktan çok olmayan
ve 4 basamaktan” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “m2” ibaresi “m2,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “m2” ibaresi
“m2” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“b) 3 – 4 katlı binalarda dar kenarı 1.50 metreden ve alanı 4.50 m2,
c) 5 – 7 katlı binalarda dar kenarı 1.50 metreden ve alanı 6.00 m2,”
“ç) 8 ve daha fazla katlı binalarda dar kenarı 2.00 metreden ve alanı 9.00 m2’den,”

“Ancak tuvalet ve yıkanma yerleri ile mutfaklara hizmet eden hava bacalarından pis su boru-
larının geçirilmesi durumunda, tesisat yoğunluğuna göre baca boyutları artırılmalıdır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan  “bacası
bağımsız bölümlerin kat sahanlıklarında en az” ibaresi “ve toplama bacası, bağımsız bölümlerin
kat sahanlıklarında (evsel, geri dönüşebilir ve diğer atıklar için teknik olarak uygun büyüklük-
lerde olmak kaydıyla en az üç ayrı gözden oluşan)” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağı-
daki cümle eklenmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “her cihaz için” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ilgili TSE standartlarına göre” ibaresi eklenmiş, on ikinci fıkrasında yer alan “esaslara”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve TSE standartlarında belirlenen ölçütlere” ibaresi eklenmiş
ve on dördüncü fıkrasında yer alan “hükümlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve TSE
standartlarında belirlenen ölçütlere” ibaresi eklenmiştir.
“Atık ayrıştırma ve toplama bacaları; ayrıştırılan atığın rahatça uzaklaştırılmasına olanak sağ-
layan, her katta atık yükleme kapakları bulunan, koku oluşumunu engelleyen, kolayca temiz-
lenen ve gerekli teknik şartlara uygun şekilde tasarlanır.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “taşıma amacına uygun olarak
dar kenarı 1.20 metre ve alanı 2.52 m2’den, kapı genişliği ise net 1.10 metreden” ibaresi “(mi-
nimum yatak ölçüsü 0.90 m x 2.00 m) taşıma amacına uygun olarak TSE standartlarında be-
lirtilen boyutlandırmadan” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “asansör kuyu-
sunun devam etmesi şartı ile bu katlara durak yapılmayabilir.” ibaresi “asansörün ulaştırılması
zorunlu değildir.” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve on ikinci
fıkrasında yer alan “kullanma şekli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ilgili TSE standartla-
rına göre oluşturulan trafik hesabı” ibaresi eklenmiştir. 

“(1) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binaların mimari tasarımında
TS ISO 8100-30 ve kuyu boyutlarına uygun asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan bi-
nalarda ise asansör tesisi zorunludur. İskân edilen veya bağımsız bölüm bulunan bodrum katlar
dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı ya-
pılarda da asansör yapılabilir.

(2) Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin dar kenarı 1.10 metre ve alanı 1.54
m2’den, kapı net geçiş genişliği ise 0.90 metreden az olamaz. Binanın tipi ve kullanım yoğun-
luğuna göre ölçülerin daha büyük olmasının gerektiği durumlarda ise TS ISO 8100-30 asansör
boyutlarına uyulacaktır. Bu maddede yer alan TSE standartlarının revize olması durumunda
güncel TSE standardına uyulacaktır. Asansör kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği, asansör
kapısı sürgülü ise en az 1.20 metre olmak zorundadır. Birden fazla asansör bulunan binalarda,
asansör sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada belirtilen ölçülerde yapılması şarttır. Tek
sayıda asansör bulunması durumunda sayı bir alta yuvarlanır. TSE standartlarının bu fıkrada
belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde; tek bağımsız bölümlü müstakil konut bi-
nalarında TSE standartlarına uyulmasına ilgili idaresi yetkilidir.”
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“(4)  Kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zo-
runludur. Ayrıca; kat alanı 800 m2’den ve kat adedi 3'ten fazla olan umumi binalarda, uygulama
imar planına göre 10 kat ve üzeri veya zemin kat üzerinde 20’den fazla konut kullanımlı ba-
ğımsız bölüm bulunan yapılarda ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet
olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu,  ihtiyaçları ve ilgili TSE standartlarına göre
oluşturulan trafik hesabına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asan-
sörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi ha-
linde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde,
duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi
gerekmektedir.”
“Asansör yeri bırakılan veya tesis edilen binalarda; mimari projede, en az bir kesitin asansör
kuyusundan geçirilmesi gerekmektedir.” 

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiş, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “yapılacaktır.” ibaresi “yapılır.” şek-
linde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“c) Konutlarda, 10 bağımsız bölümden fazla olanlarda en az 3 m3 ve ilave her bağımsız
bölüm için 0.50 m3’ten,”
“Su deposu ve hidrofor odası alanları ile su deposunun teknik detaylarının, tesisat projelerinde
belirlenen boyutlarıyla mimari uygulama projesinde gösterilmesi zorunludur.”

“(5) Su depolarının, ıslak hacimlerin altına gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi esastır.
Bakım ve temizlik kolaylığına uygun şekilde tertiplenerek, en az 0.80x0.80 metre ebadında
kapak yapılması zorunludur. Çatı arasına konulan su depolarının statik ve mekanik projeleri
dikkate alınarak mimari projede gösterilmesi zorunludur.

(6) İçme ve kişisel kullanım amaçlı su depolarının, taşıyıcı sistemden bağımsız olarak
betonarme, paslanmaz çelik veya sıhhi şartlara uygun benzeri malzemeden yapılması, içme
suyu kalitesinin korunması ve su deposunda bakteri ve benzeri oluşumunu engelleyecek ön-
lemlerin alınması zorunludur. 

a) Betonarme su depolarının üst beton tabliyesi üst katın zemin döşemesi olarak alına-
maz. Üst katın döşemesi ile en az 0.60 metre boşluk kalacak şekilde ayrı tavan tabliyesi yapıl-
ması esastır. Betonarme su deposunun binanın ana duvarlarından ayrı duvarı olması, döşeme
ve depo duvarlarının donatılı olarak yapılması zorunludur. Sızdırmazlık, yalıtım malzemesi ile
kaplanarak veya betonun bünyesinde sağlanabilir. Sızdırmazlığın şekli sıhhi tesisat projesinde,
donatılı olması durumunda ilgili hesaplamaların betonarme projesinde gösterilmesi esastır.”
“Sıhhi tesisat projeleri, Makine Mühendisleri Odasının sıhhi tesisat proje hazırlama teknik
esasları yayını da dâhil ilgili mevzuat ile TSE standartları esas alınarak hazırlanır.”

“(9) Gri Su Sistemleri;
a) Emsal hesabına konu alanı 2000 m² ve üzeri kamu yapılarında, gri su tesisatının ya-

pılması zorunludur. Emsal hesabına konu alanı 5000 m² ve üzeri otel, alışveriş merkezi, sağlık
tesisleri, eğitim yapıları, spor salonları, sosyal tesisler ve benzeri yapılarda ise gri su sistemle-
rinin yapılması, ilgili idaresince talep edilebilir. Gri su arıtma sisteminin ilgili teknik usul ve
esaslar çerçevesinde, ikincil amaçlı kullanım (tuvalet rezervuarları, yangın su depoları, bahçe
sulama ve benzeri) su kalitesinde yapılması zorunludur.
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b) Gri su sistemi yapılacak binalarda, gri su toplama ve dağıtım hatları tesisat projele-
rinde yer almalıdır. Gri su sistemi yapılan binalarda sistemin ihtiyacı olan su depoları, hidro-
forlar ve benzeri donanımlar için, sistemin büyüklüğüne göre, makine dairesi oluşturulması
zorunludur. Makine dairesinde oluşabilecek kötü kokuları ilgili teknik ve yasal usul ve esaslar
çerçevesinde arıtılarak tahliye edecek egzoz havasının ve taze hava teminini sağlayacak ted-
birlerin alınması zorunludur.

c) Gri su makine dairesinin belediye kanalizasyon kotunun altında olması durumunda
makine dairesi içerisine bir adet minimum 0.60 x 0.60 x 1.00 metre boyutlarında sızdırmaz rö-
gar yapılması zorunludur.

ç) Gri su makine dairesinin toprak altında olması durumunda, makine dairesine giriş
kapağının en az 1.00 x 1.00 metre boyutlarında olması zorunludur.

(10) Binada gri su sistemi tasarlanması halinde yağmursuyu toplama sistemleri ile ortak
kullanım için uygun tesisat tasarımı yapılmalıdır.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “moto-
pomp sistemi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(yedekli, parçalayıcı bıçaklı atık su pompası)”
ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Enerji kesilmesi halinde sistemin en az 90 dakika çalışmasını sağlayacak şekilde jeneratörle
desteklenmelidir.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%
45’ten” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ulaşılacak azami mahya yüksekliği 4.50 metreden”
ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ilgili hacimlerin,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “fotovoltaik panellerin,” ibaresi eklenmiş, on beşinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış, on dokuzuncu fıkrasında yer alan “saçak ucundan” ibaresinden sonra
gelmek üzere “(0.50 metre saçak boyu esas alınır)” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrasında yer alan
“1.00” ibaresi “2.00” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “ve çatı köşelerinden 1.50
metre” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “piyes” ibaresi “piyesin” şeklinde
değiştirilmiş, yirminci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
“Çatılar parapet üzerine oturtulamaz.” 

“(4) Tek eğimli çatılar hariç, azami mahya yüksekliği 4.50 metreyi geçmemek şartı ile
hesaplanacak mahya yüksekliklerini aşmamak ve en çok meyil içinde kalmak şartıyla çatı şekli
serbesttir. Bu maddeye göre hesap edilen azami mahya seviyesi aşılmamak şartıyla; son kat
döşemesinin bittiği noktadan 0.50 metre içeri çekilmek suretiyle oluşturulan ve 0.90 metreyi
geçmeyen iç parapet üzerinden başlatılarak gizli dere uygulaması yapılabilir. Bu uygulamalarda
yapılacak dış parapet yüksekliği 0.50 metreyi geçemez.”

“(20) Çatıda birden fazla bağımsız bölüme ait birden fazla teras olması halinde birbirleri
arasında en az 3.00 metre mesafe bırakılmak zorundadır. Ancak, bodrum hariç 2 katı geçmeyen
binalarda çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde ilgili idaresi yetkilidir.”

“(23) Tek bağımsız bölümlü konutlarda; çatı arasına çıkmak için dar kenarı 0.80 met-
reden az olmamak üzere kapaklı bir boşluk bulundurulur veya genel merdiven gerekli önlemleri
almak koşulu ile çatıya kadar devam ettirilir.

(24) Çatı arası piyes düzenlenmesi durumunda, çatı arasındaki duvarlar yatay ve düşey
hatıllar ile desteklenmelidir.”
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MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Uygulama imar planında belirlenmemiş ise; parsel sınırlarını aşmamak kaydıyla,
saçak genişliği en az 0.50 metre, en fazla 1.20 metre olabilir.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “0.80” ibaresi “0.50” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (c) bendi ve dördüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi yürür-
lükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “bu düzeyde haberleşme ile öğ-
retim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursu, çeşitli kurslar, öğrenci etüt eğitim mer-
kezleri ve benzeri kurumlarla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.
MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “takdirde” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece zemin (giriş)” ibaresi eklenmiş, aynı
bentte yer alan “m2” ibareleri “m2” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “sivri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “Standartlarına” ibaresi
“standartlarına” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 54- (1) Yapı ruhsatına ilişkin genel hükümler hakkında Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin 54 üncü maddesi uygulanır.”
MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 55- (1) Yapı ruhsatı işlemlerine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetme-

liğinin 55 inci maddesi uygulanır.”
MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 56- (1) Kamu alanlarında yapılacak yapılarda ruhsata ilişkin olarak Planlı

Alanlar İmar Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi uygulanır.”
MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 57- (1) Yapı projelerine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin

57 nci maddesi uygulanır.”
MADDE 46- Aynı Yönetmeliğe 57 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.
“Binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkeler
MADDE 57/A- (1) Binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkelere iliş-

kin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57/A maddesi uygulanır.”
MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 58- (1) Esaslı tadilata ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 58 inci

maddesi uygulanır.”
MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 59- (1) Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetlere ilişkin olarak Planlı Alanlar

İmar Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi uygulanır.”
MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 60- (1) İstinat duvarlarına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin

60 ıncı maddesi uygulanır.”
MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 61- (1) Muvakkat yapıya ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin

61 inci maddesi uygulanır.”
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MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 62- (1) Elektronik haberleşme istasyonlarına ilişkin olarak Planlı Alanlar

İmar Yönetmeliğinin 62 nci maddesi uygulanır.”
MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 63- (1) Şantiye binaları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63 üncü

maddesi uygulanır.”
MADDE 53- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 64- (1) Yapı kullanma iznine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeli-

ğinin 64 üncü maddesi uygulanır.”
MADDE 54- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 65- (1) Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge isten-

mesine ilişkin esaslar hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 65 inci maddesi uygula-
nır.”

MADDE 55- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 66- (1) Mimari estetik komisyonları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetme-

liğinin 66 ncı maddesi uygulanır.”
MADDE 56- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 67- (1) Bakanlığın denetim yetkisine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin 67 nci maddesine uyulur.”
MADDE 57- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 68- (1) Fenni mesuliyet hizmetlerine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin 68 inci maddesine uyulur.
MADDE 58- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 69- (1) Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkında Planlı Alanlar

İmar Yönetmeliğinin 69 uncu maddesine uyulur.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenmesi gereken taahhütnameler, tutanaklar, yapı

denetim defteri, yapı tatil zaptı, yapı kullanma izin belgesi formu ve yapı ruhsatı formu hak-
kında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin eklerinde yer alan örnekler ve formlar kullanılır.”

MADDE 59- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlık denetçilerinin yetkilendirilmesi ve özellikleri hak-

kında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine uyulur.”
MADDE 60- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mevcut teşekkül hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği-

nin geçici 2 nci maddesine uyulur.”
MADDE 61- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Mevcut yapı ruhsatı başvuruları hakkında Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine uyulur.”
MADDE 62- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Mevcut haberleşme istasyonları
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Mevcut haberleşme istasyonları hakkında Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesine uyulur.
Ticaret + Konut kullanımlı yapılaşmış parsellerde kullanım oranı
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Ticaret + Konut kullanımlı yapılaşmış parsellerde kullanım

oranı hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesine uyulur.”
MADDE 63- Aynı Yönetmeliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 64- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 65- Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(İHRACAT: 2022/6)

MADDE 1- 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde
İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (i),
(z), (aa), (nn) ve (pp) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Elektronik ortam: Bilgisayarlı veri işleme tekniği kullanılarak, Bakanlık web sayfası
üzerinden ulaşılan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ile ilgili tüm işlemlerin
yapılabildiği ortamı,”

“z) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
aa) Onaylanmış kişi statü belgesi: Gümrük mevzuatı çerçevesinde Bakanlıkça verilen

belgeyi,”
“nn) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya ana ortaklığın %50’sinden

fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak/ortakları veya diğer grup firmaları veya işti-
rakleri ya da gerçek kişilerin doğrudan kendilerinin veya %50’den fazla hissesine sahip olduk-
ları firmalar veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri
çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim
kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’si-
ne sahip olduğu işletmeyi,”

“pp) Bölge Müdürlükleri:  Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan ve Bakanlıkça (İhracat
Genel Müdürlüğü) görevlendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerini,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ve ikinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünle-
rindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, 8531.20.40
gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)”
isimli maddenin bedelsiz ithalatı ile 30.02, 30.03 ve 30.04 gümrük tarife pozisyonunda yer
alan ürünlerin ihracatı kapsamında yapılacak olan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).”

“(2) Gümrükler Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle, İhracat Genel Müdür-
lüğünce birinci fıkrada belirtilen dahilde işleme izninin kapsamı genişletilebilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(3) Dahilde işleme izni; 14 üncü maddede belirtilen işlemler için, İhracat Genel Mü-
dürlüğünün görüşü alınmak suretiyle Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama
esasları çerçevesinde elektronik ortamda gümrük idaresince verilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Dahilde işleme izni, taahhüt kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar revize
edilebilir. Dahilde işleme iznine ilişkin revize müracaatı, ilgili firma tarafından gerekli bilgi
ve belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine yapılır. Yapılan revize müracaatı gümrük idare-
since sonuçlandırılır ve firmaya bildirilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“ç) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde
işleme iznine ek süre almak için Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygu-
lama esasları çerçevesinde, izne ilişkin ithalat beyannamesi bilgisi, gerçekleştirilen ihracata
ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapa-
tılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç
izin süresi sonundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,”
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MADDE 7- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü)” şek-
linde, “gümrük beyannamesi aslı” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi” şeklinde, “1 (bir) ay”
ibaresi “2 (iki) ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede; devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali veya
genel salgın hastalık (ilgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“beyanname aslı,” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi,” şeklinde, “1 (bir) ay” ibaresi “2 (iki)
ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “beyan-
name aslı” ibareleri “ithalat beyannamesi bilgisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 12- Aynı Tebliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlıkça yapılan in-

celeme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte oldu-
ğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtma-
dığının yahut ithalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin
ve/veya ithal edilen eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata aracılık
eden temsilci, beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden belge/izin sa-
hibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan
“diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca”
ibaresi “diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
“beyanname aslı,” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“1 (bir) ay” ibaresi “3 (üç) ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle ek-
lenmiş, aynı maddenin üçüncü, on birinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.
“Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu fıkra kapsamındaki teslimler konusunda kısıtlama
getirmeye yetkilidir.” 

“(3) Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat
taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesinde belge/izin sayısını içeren satır
kodunun yer alması zorunludur.”

“(11) İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin taahhüt kapatma iş-
lemleri, İhracat Genel Müdürlüğünün, ihracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izinlerinin ta-
ahhüt kapatma işlemleri Bölge Müdürlüklerinin uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve ku-
ruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı veya bel-
ge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilmesinden
dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin kapsamında
maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak 42 nci maddede belirtilen iş-
lemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi ha-
tanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlığın (İh-
racat Genel Müdürlüğü)/(Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden yeni işlemler de te-
kemmül ettirilebilir.
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(12) Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesa-
bının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Ba-
kanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. Dahilde işleme izinlerine
ilişkin müeyyideli kapatma işlemlerine ise, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi
uyarınca itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi
ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi belge için
İhracat Genel Müdürlüğü, izin için ilgili Bölge Müdürlüğünce geri alınarak ibraz edilen bilgi
ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.”

MADDE 17- Aynı Tebliğe 38 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-
lenmiştir.

“Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin
Hak ve Yükümlülüklerin Devri 

MADDE 38/A- (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem
görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla
süresi geçerli belge sahibi firma bu ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve
yükümlülüklerini Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre söz
konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka bir belge sahibi firmaya devredebilir. 

(2) Hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve
esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğinin ve devre konu işlem görmüş ürün bün-
yesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üst-
lenildiğinin tevsiki kaydıyla, devreden belge sahibi firmanın belgesi Bakanlıkça (İhracat Genel
Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kapatılabilir. 

(3) Devreden firmanın, belge süresi içerisinde dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki
işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin Ba-
kanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)  belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine
devredildiğini ve devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken
teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğini tevsik eden belgeler ile birlikte ilgili gümrük
idaresine başvurması durumunda, devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için
alınan teminat, ilgili gümrük idaresince devreden firmaya iade edilebilir.

(4) Devir durumunda varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya
eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk devralan firmaya geçer. 

(5) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu madde kapsamında kısıtlama getirmeye
yetkilidir.”

MADDE 18- Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“T.C. Şeker Kurumunca” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan
“Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, “belge için Ba-
kanlıkça” ibaresi “belge için İhracat Genel Müdürlüğünce” şeklinde, “izin için Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığınca” ibaresi “izin için Gümrükler Genel Müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiş,
aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir. 

“(4) Ayrıca;
a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, belge kapsamında ithal edilen eşyanın

işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla İhracat Genel Müdürlüğünce, izin
kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla
Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen şartlara uyulmaması durumunda,

b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edi-
len eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi
döviz kullanım oranının 17 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirlenen oranları geçmesi
halinde,
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belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına sahip firma adına (bu firmanın başka bir fir-
manın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek
belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle
indirimli teminat uygulanmaz ve söz konusu firmaların bu fıkra kapsamında 2 (iki) takvim yılı
içerisinde müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren
6 (altı) aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır. Ayrıca, indi-
rimli teminat hakkına sahip olmayan firmaların (bu firmaların başka bir firmanın belgesine
yan sanayici olarak eklenmesi dahil) bu fıkra kapsamında her bir ihlalinde teminat oranı, Ba-
kanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının
2 (iki) katına kadar arttırılır.” 

“(7) Bakanlıkça iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla konulan ve bu niteliği bel-
gede/izinde belirtilen önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde ihlali
gerçekleştiren firmaya, dördüncü fıkrada belirtilen müeyyidenin yanı sıra, Bakanlıkça uygun
görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 (üç) ay süreyle, 2 (iki) takvim yılı içerisinde gerçek-
leşen müteakip ihlalde ise 6 (altı) ay süreyle belge/izin düzenlenmez, ihlali gerçekleştiren firma
başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak
eklenmez, bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmez ve revize başvuruları
değerlendirilmez.”

MADDE 20- Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında
yer alan “dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma adına ve/veya aracı ihra-
catçı firma” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ithalata aracılık eden temsilci firma” ibaresi
eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Ayrıca; aracı ihracatçı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile
ithalata aracılık eden temsilci firma” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlık
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, “Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığına bildirimde bulunulur.” ibaresi “ilgili gümrük idaresine bildirimde bulunulur.” şeklinde
değiştirilmiştir. 

MADDE 21- Aynı Tebliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Bakanlık denetim birimleri; ilgili bakanlık müfettişleri, Bakanlık ve bölge müdür-
lükleri elemanları dahilde işleme tedbirlerinin dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde be-
lirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla firma
tesislerini denetleyebilirler. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar da kendi özel
kanunları çerçevesinde denetim yapabilirler.”

MADDE 22- Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iptal işlem-
lerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri)”
ibaresi “iptal işlemlerini geri almaya ise Bölge Müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Tebliğin 51 inci maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi
“Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiş, EK-2/A
ve EK-2/B yürürlükten kaldırılmış, EK-4’te yer alan “Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin
Gerekli Bilgi ve Belgeler” isimli listenin dokuzuncu maddesinde yer alan “gümrük beyanna-
mesi aslı” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 25- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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DÜZELTME

13/9/2022 tarihli ve 31952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sehven yer alan
“ilgili idareye veya ilgili meslek odasına” ibaresi “ilgili idare veya ilgili meslek odası” şeklinde
değiştirilerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10642 

—— • —— 
Ilgın Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10926 
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Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10770 

—— • —— 
Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10771 

—— • —— 
Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10772 
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Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10932 

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

 
 10925 
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Çanakkale 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10818 

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

 
 10928 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile ihale ilanı, ihale şartnamesi, ön onaylı 
mimari projesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler ile 25.07.2022 tarihli ve 347/328 sayılı 
Vakıflar Meclisi Kararı gereği kat karşılığı inşaat yapım ihalesine çıkartılmıştır. 

S.N 
İl – İlçe - 
Mahalle 

Ada Parsel 
Alan 
(m2) 

Cinsi 
Makam Oluru 

Tarih-Sayı 
Tahmini Bedel  

(TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

İhale Tarih/ 
Saat 

1. 
Aydın – Söke 

- Çeltikçi 
825 1 1.466,89  Arsa 

25.07.2022 – 
347/328 

11.476.000,00 344.280,00 
28/09/2022 

10:30 
A- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;  
a) 
1-Mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan; en az A Blok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13 ve 14 no.lu bağımsız bölümlere (Arsa payı kat karşılığı oranı: %42,98, toplam 12 adet 
bağımsız bölüm) ilave olarak 1.000 TL nakit paranın vakfına alınması,  

2-634 sayılı Yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge 
Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması, 

3-Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere 
avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından def’aten 
ödenmesi, 

4-İmar durumu veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması durumunda 
sözleşme oranında İdaremize yansıtılması, 

5-İşe ait uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli her 
türlü izin ve onayın alınması, onay gereği yapılacak imalatlar ile konuya ilişkin her türlü masrafın 
işin yüklenicisince karşılanması, 

6-3194 sayılı İmar Kanunu’na göre inşaat ruhsatı alınabilmesi için İdaremize ait parselden 
terk edilmesi gereken kısım var ise, kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda 
belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsin terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın 
üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yüklenici 
tarafından defaten İdaremize ödenmesi,    

b) İnşaatın kontrolü bir yapı denetim firmasına yaptırılacak olup yapı denetime ilişkin tüm 
masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

Şartlarıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 
B- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 

Binasında ihale salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 
C- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Güzelhisar Mh. Yedi Eylül 

Cad. No:3 Kat:3-4-5 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 
Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhale dökümanı satış bedeli:250,00-TL olup Aydın Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar Hesabı’nın T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi 
nezdindeki TR 60 0001 5001 5800730 964 8814  IBAN nolu hesabına işin ismi ve istekli adı 
belirtilerek yatırılacak ve dekont İdareye ibraz edilerek istekli adaylarının yetkilisi veya resmi 
vekili tarafından imza karşılığında teslim alınabilecektir. 

D- İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6.(altıncı) ve 11. (onbirinci) 
maddelerine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12. (onikinci) maddesi 
doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(Verilen teklifler herhangi bir 
sebeple geri alınamaz.) 
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Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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 sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış yukarıda belirtilen geçici teminat 
bedeline ait ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar Hesabı’nın T.C. Vakıflar Bankası Aydın 
Merkez Şubesi nezdindeki TR 60 0001 5001 5800730 964 8814  nolu hesabına yatırıldığına dair 
banka makbuzu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz 
olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)    

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %70'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,  

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 
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h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4. Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık 
Durum Formu (Ek:5), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:6), 
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:9) 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h4), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 
noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan 
suretini vermek zorundadır. 

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 edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

n) Şartnamenin 11.1. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif 
mektubu (Ek:7) ve pay-puan cetvelini (Bağımsız Bölüm Listesini) içeren iç zarf 

E- Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin 
tüm aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit 
para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek 
zorundadır.   

F- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek  gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

G- Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim ve harç dahil tüm giderler ihale üzerinde 
kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

H- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 
 10823/1-1 
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BALAST SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Malzeme Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/906299 
İşin Adı : 1 Bölge Mıntıkasında Arifiye İstasyonuna 20000 m3 

Balast Alım İşi 
İhale Türü - Usulü : Mal 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 internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın   
a) Niteliği, türü ve miktarı : Arifiye İstasyonuna 20.000 m³ Balast Mal Alım İşi 
b) Teslim [yeri / yerleri] : TCDD 1.Bölge Mıntıkası Arifiye İstasyonuna 

teslim edilecektir. Teknik Şartnamede 
belirtilmiştir. 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İhale Edilen Miktar 20.000 (m³) olup Yer Teslimi 
Yapıldıktan Sonra Her İki Dilimde ARİFİYE 
İSTASYONU na Teslim edilecek 1. Dilim 10.000 m3 
Teslim Süresi ise 60 Gündür. 2. Dilim ise 1. Dilim 
Teslim Tarihinden Sonradır ve Alınacak Miktar 
10.000 (m³) Teslim Süresi 60 Gündür Toplamda 
20.000 m3 120 (yüz yirmi) Takvim günüdür. 
Ayrıntılar İhale Dokümanındadır. 

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 : 26.09.2022 - 11:00 
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  26/09/2022 Tarihine Saat 11 : 00 kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

İhale TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1. Kat Haydarpaşa 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; 
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6- TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
Veznesi HaydarPaşa / İSTANBUL veya IBAN:TR080001500158007293444639 TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Alıcı hesabı. 

İhale doküman bedeli teşekkülümüz veznesine 500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla 
TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir. 

Not: Yatırılan veya Havale edilen İhale dokümanı satın alındığına dair Dekonta işin adı 
veya İKN’si mutlaka yazılmalı ve İhale Zarfına konulacaktır, aksi takdirde teklif değerlendirme 
dışı bırakılacaktır. 

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. 
 11018/1-1 

—— • —— 
KAPALI TİP SARGI İMALAT HATTI MAKİNALARI (LOOP, BOBİN ANA FORM, 

TAPE SARGI (ÖN PRESS), SICAK İZOLASYON PRESİ, TAPE SARGI (ANA PRESS), 
SICAK İZOLASYON PRESİ (ANA PRESS) VE KAFA SARIM PLATFORMU 

MAKİNELERİ) İLE VPI VAKUM UYGULAMA SİSTEMİNİN MONTAJ DAHİL 
TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. İKN NO: 2022/936612 
2. Kapalı Tip Sargı İmalat Hattı Makinaları (Loop, Bobin Ana Form, Tape Sargı (ön 

press), Sıcak İzolasyon Presi, Tape Sargı (Ana press), Sıcak İzolasyon Presi (Ana Press) ve Kafa 
Sarım Platformu makineleri) ile VPI Vakum Uygulama Sisteminin montaj dahil temini ihalesi 
yapılacaktır.  

3. Bu işe ait ihale dokümanları,  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 
ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 19 Eylül 2022 Pazartesi günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan 
genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 3g/ 
Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 10969/1-1 
—— • —— 

İPTAL İLANI 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
10.09.2022 tarih ve 31949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 22.09.2022 Perşembe 

Günü fabrikamızda yapılacak olan 2022/909470 ihale kayıt numaralı karayolu pancar nakliye 
ihalesi, “ihale niteliğinin veya miktarının değişmesi” sebebiyle iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 
 11004/1-1 
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ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜNE  

ÇEKEN ARAÇLAR İÇİN PATİNAJ KUMU  

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2022/925183 

1-İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 

Bölge Müdürlüğü Anadolu Bulvarı Gimat Kavşağı 

TMO Yanı Behiçbey Mevkii - Yenimahalle / 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 25 07 - 0312 211 15 73 

c) Elektronik Posta Adresi : ankarabolgeihale@gmail.com 

2-İhale konusu malın adı ve miktarı : 1.290 TON Ankara Bölge Müdürlüğü Araç Bakım 

Servis Müdürlüğüne Çeken Araçlar İçin Patinaj 

Kumu Alımı  

3-İhalenin yapılacağı yer : TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

4-Yukarıda belirtilen ihale Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile 

ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 

06/10/2022 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu bürosunda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge 

Müdürlüğü banka hesaplarına KDV Dahil 200,00 TL. yatırarak, ihale dokümanını TCDD 

Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü Satın Alma Komisyonundan 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. 

 10911/1-1 
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49 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ihtiyacı 49 kalem mutfak malzemesi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme listesine 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 (130,00 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, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale 

ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 22.09.2022 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’da 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 daha sonra 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSU2CLVUJ2 

 10971/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1-Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.07.2022 tarih ve 2-1-329 sayılı kararı 

gereği; mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda Sıra No.su, İlçesi, Mahallesi, Ada, Parsel 

No.su, Alanı, Niteliği, İmar Durumu, Muhammen Satış bedeli ve Geçici Teminat Bedeli belirtilen 

“Arsa” vasıflı 1 adet taşınmazın, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İle tamamı peşin veya %25’i peşin, geri 

kalanına 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda” yer alan tecil faiz 

oranının uygulanması ve sözleşme tarihinden 1 ay sonra başlanılması koşuluyla aylık olarak 36 

eşit taksitle ödenmek üzere satışı yapılacaktır. 

S. 

No 
İlçe Mahalle Ada Parsel Alan (m²) Nitelik 

İmar 

Durumu 

2022 Yılı 

Muhammen Satış 

Bedeli 

Geçici Teminat 

Bedeli 

1 Atakum Balaç 13745 1 
19.723,09 

m² 
Arsa 

E:2,30  

Yençok:12 

Kat 

Konut Alanı 

295.846.350,00 TL 8.875.390,50 TL 

2 -İhalede yarışma (artırım)  muhammen satış bedeli üzerinden yapılacaktır. 

3- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi 

Başkanlığından ücretsiz temin edilir.  

4- Bahse konu İhale 29.09.2022 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15:00’te Büyükşehir 

Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

5- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak 

ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0 362 431 60 90 / 1133 – 1152 no.lu telefonlar ile 

başvuruda bulunabileceklerdir. 

6-İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler : 

A) İstekli gerçek kişi ise: 

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

b) İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğü veya e-Devlet zerinden alınacaktır.) 

c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü (Noterden tanzim edilecektir.) 

d) Adres Beyannamesi ( Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.) 

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 

tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Noterden tanzim 

edilecektir.) 

f) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.) 
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g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair 
belge (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.) 

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı 
olmadığına dair belge ( Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.) 

i) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü’nden 
tanzim edilecektir.) 

B) İstekli tüzel kişi ise: 
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair alınmış belge 
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu tüzel kişi vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküleri 
c) Tebligat için adres ve telefon bilgilerini gösterir yazı 
d) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler ) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.) 
e) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair 

belge(Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.) 
f) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge 

(Belediyemiz  Gelirler Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.) 
g) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü’nden 

tanzim edilecektir.) 
C) Ortak girişim ise: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler. 
7- Kapalı Teklif Usulüne göre ihalede; teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına(Samsun Büyükşehir Belediyesi- Pazar 
Mahallesi Necipbey Caddesi No:35-55020  İlkadım/SAMSUN adresindeki – 1. Katta bulunan 
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 
Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak 
şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da  gönderebilirler. Bu takdirde dış zarfın 
üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Samsun Büyükşehir Belediyesi Pazar Mahallesi 
Necipbey Caddesi No: 35-55020 İlkadım/SAMSUN) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, 
soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 
Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul 
edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan 
olunur. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve 
kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur. 

 10843/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAP1M İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya İli Kale Belediye Başkanlığından: 
1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Kale Belediye Başkanlığına ait olan, Düztarla Mahallesi, 

139 ada 1,2,3,4,5,6,7,8, parseller ve 140 ada 1,2,3 nolu parseller üzerine kat karşılığı konut inşa 
edilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” 
suretiyle ihale edilecektir. 

2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZ: 

İLİ İLÇE MAHALLE ADA PARSEL 
ARSA 

ALANI (m2) 
EMSAL 

Malatya Kale Düztarla 139 1 763,24 0.40 
Malatya Kale Düztarla 139 2 764,42 0.40 
Malatya Kale Düztarla 139 3 764,62 0.40 
Malatya Kale Düztarla 139 4 629,49 0.40 
Malatya Kale Düztarla 139 5 811,18 0.40 
Malatya Kale Düztarla 139 6 818,85 0.40 
Malatya Kale Düztarla 139 7 816,04 0.40 
Malatya Kale Düztarla 139 8 814,62 0.40 
Malatya Kale Düztarla 140 1 727,21 0.40 
Malatya Kale Düztarla 140 2 742,02 0.40 
Malatya Kale Düztarla 140 3 741,31 0.40 

TOPLAM 8393,00  
3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 

20.09.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda toplanacak olan 
Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde 
Kale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görülebileceği gibi 1,500,00 TL bedelle temin 
edilebilir. 

5- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ, MİKTARI: Düztarla Mahallesi, 139 ada 1,2,3,4,5,6,7,8, 
parseller ve 140 ada 1,2,3 nolu parseller üzerine kat karşılığı konut inşa edilecektir. İhalede istekli 
satılabilir alanların % 30' undan az teklifte bulunamaz. Paylaşım, bağımsız bölüm net alanlarına 
göre toplamı baz alınarak, denk gelen iş bu şartnamenin eki olan Belediye tarafından yaptırılan 
uygulama projelerine uygun olarak mahal listesinde paylaşım yapılacaktır. Tüm villalar eş 
zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir, idarenin onayı ile vaziyet 
planında (bina yerleşimleri vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje 
tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerden 
kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin onayı ile 
yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir.  Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı 
ve net alanları bu değişikliklerle azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde alınan bağımsız bölüm 
oranı ile ihale bedeline göre Belediye pay alacaktır. 
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Yüklenici tüm konutlarda teknik şartnameye uygun Birinci Sınıf malzeme kullanacak 
olup, kendi payına düşen konutlarda ve çevre düzenlemelerinde kullandığı malzemelerin 
(vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb, gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda ve 
çevre düzenlemelerinde kullanılacaktır. 

6- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Toplam inşaat alanına göre, 
inşaat Bedeli ve Çevre Düzenleme Bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup, 
buna göre Yaklaşık Maliyet 22.104.919,41 TL dir. 

Geçici teminat bedeli, Toplam Yaklaşık Maliyetin %3 ü olan 663.147,58 TL 'dir. 
7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 
A- İkametgâh belgesi, (Tüzel kişiler için Dia bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 
B- Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 
C- Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 
D- a) Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 
mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 
kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 
ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E-İhalenin ilan edildiği yıla ait  noter tasdikli imza sirküleri 
a) Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname 
ile imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 
birinin E/a ve E/b bentlerinde de esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

F-İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarım ve bunların hisse 
oranlarım ve görevlerini belirten belge, 

G-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri, 

H- İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 
İ- İşe ait şartnamenin 12. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığından gösteren 

makbuz, 
J- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
K-İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 

alınmış belge, 
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L- İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK'dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 
M-İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek "Yer 

Gördü Belgesi", 
N-İşe ait şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif 

mektubu, 
O-işe ait şartnamenin ilgili maddesi ve hanın 8 inci maddesinde belirtilen iş deneyimine 

sahip olduğuna dair belge. 
P-ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 
Q-ihale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici, idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 
yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

1 adet en az 10 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi (şantiye şefi) 
1 adet en az 5 yıl deneyimli Mimar veya inşaat Mühendisi (saha mühendisi) 
1 adet en az 3 yıl deneyimli Makine Mühendisi 
1 adet en az 3 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi 
1 adet en az 3 yıl deneyimli Harita Mühendisi 
Yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin 

eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, 
Kale Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'ne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak 

ihale tarihinde ihale saatine kadar, alındı karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü'ne verilmesi gerekir. 
8- YETERLİLİK KRİTERLERİ: 
- Mali Durum Belgeleri: istekli firmalar bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 

olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 
de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

1. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 
nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00 TL (Beşmilyon-Türk Lirası)'ndan, kullanılmamış 
kredilerinin de yine 5.000.000,00 TL (Beşmilyon-Türk Lirası)'ndan az olmadığını, ortaklık olması 
halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan herhangi birinin 
de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 
gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden 'firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi 
tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

2. Toplam Ciro: ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 
tabloları Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince 
onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 5,000,000,00 TL (Beşmilyon-Türk Lirası) 
olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 
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Toplam Ciro = Net Satışlar (Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki Yıl 
Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. Bir önceki yılın gelir 
tablosunun yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir 
tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal mallarının ortalaması 
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması 
halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bir önceki yılın dönem sonu işlemleri 
kesinleşmediği hallerde ve bundan dolayı gelir tablolarının sunulamaması halinde; gelir tabloları 
kesinleşmiş son 3 (üç) yıla yukarıdaki madde uygulanır. 

3. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az "B" sınıfı müteahhitlik 
sertifikasına sahip olmalı -ve kamu ya da özel sektörde son on beş yıl içinde kendilerine ait ve tek 
bir iş kapsamında en az toplam 2.000,00 m2 komple bina inşaatım tamamlamış olmalıdır, buna 
ilişkin belgelerin asil sureti veya ask görüldü belgesini iş deneyim olarak kabul edilecektir. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

4. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olmak kabul edilecektir. 

9-UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a 
Maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" suretiyle yapılacaktır. 

10-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul 
ile yapılır. 

11-TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 
alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine 
yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin 
adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile 
gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme 
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin almış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye 
verilen taklitler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon 
(TRT) İdaresi'nin saat ayarı esastır. 

12-ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 
sunulacak olup, bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 
oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 
komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale muhammen 
bedeli en fazla artırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

13-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 
Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta 
ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

İlan olunur. 
 10995/1-1 
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ULAŞIM TABANLI ŞEHİR KART YAPISININ İŞLETİLMESİ İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Başkent Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’den: 
Ulaşım Tabanlı Şehir Kart Yapısının İşletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 

35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  
a) Adresi : Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 

55-E/15 Ostim Teknopark Turkuaz Bina 
Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 385 15 35 
c) Elektronik posta adresi  : info@baskentpara.com 
ç) İhale dokümanının görülebileceği adres : Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 

55-E/15 Ostim Teknopark Turkuaz Bina 
Yenimahalle/ANKARA 

d) İhale Dokümanı Satış Bedeli : 500,00-TL (Beşyüz Türk Lirası)  
  İhaleye katılabilmek için şartname bedeli 

olan 500,00 TL'nin İdarenin T.C. Vakıflar 
Bankası Ege Mahallesi Şubesindeki TR51 
0001 5001 5800 7317 4637 81 no’lu IBAN 
hesabına yatırılması ve İdareden ihale 
dokümanın teslim alınması zorunludur. 

2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ulaşım tabanlı şehir kart yapısının işletimi, 

işletim sürecinde teknolojiyle uyumun 
sağlanması, sisteme dahil edilebilecek 
fonksiyonların ilave edilmesi ve tümünün 
işletilmesinden elde edilecek gelirin 
paylaşımı 

b) Yapılacağı yer : Ankara 
c) Süresi : 21.03.2023 tarihinden itibaren 5 (beş) yıl   
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

İhale Salonu Kat: 7 Emniyet Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No:5/B Blok 
Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 04/10/2022 Salı Günü Saat: 14:00 
c) Tekliflerin Verileceği Yer : Başkent Elektronik Para ve Ödeme 

Hizmetleri A.Ş. Ostim OSB Mahallesi 100. 
Yıl Bulvarı No: 55-E/15 Ostim Teknopark 
Turkuaz Bina Yenimahalle/ANKARA 

d) Son teklif verme tarih ve saati  : 04/10/2022 Salı Günü Saat:12:00  
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür 
4-İhale konusu işin tahmini bedeli ve Geçici teminata ilişkin bilgiler 
İşin muhammen bedeli: 35.000.000,00-TL 
İstekliler tekliflerini İdarece, 5 yıl faaliyet süresi içinde yapılacak yatırım bedeli üzerinden 

verecek olup, iş yatırım için en yüksek bedeli teklif eden istekliye ihale edilecektir 
İşin geçici teminat tutarı toplamda 1.050.000,00 TL (Birmilyonellibin Türk Lirası)  
5-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a.İletişim bilgileri ve ikametgah belgesi  
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b. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

ç. İhaleye ilişkin (rakam ve yazı ile) imzalı ve kaşeli teklif mektubu. 
d. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların idarenin T.C. Vakıflar Bankası Ege Mahallesi 
Şubesindeki TR51 0001 5001 5800 7317 4637 81 no’lu IBAN hesabına yatırıldığını gösteren 
banka dekontu. 

e. İhale ilan tarihi itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısı,  
f. 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Yasaklı Olunmadığına Dair 

Taahhütname Örneği) 
g. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; yukarıdaki belgelerin ayrı ayrı 

sunulması gerekir. 
h.İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesi,  
i. İhale dokümanının satın alındığına dair alındı belgesi,  
j. İstekliler 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında yetkisi bulunan “Aktif 
Elektronik Para Kuruluşları” izinlerinin olduğuna dair belgeler veya 5411 sayılı “Bankacılık 
Kanunu” gereği yetki belgesi, 

İş ortaklığı olan isteklilerden en az 1 (bir)’inin Teminat ve 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul 
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 
Kanun” kapsamında yetkisi bulunan “Aktif Elektronik Para Kuruluşları” izinlerinin olduğuna dair 
belgeler veya 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” gereği yetki almış olması şartlarını sağlaması 
yeterlidir, diğer istenen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Ayrıca, bu iş 
ortaklığını oluşturan ortaklarının ilgili mevzuat kapsamında Elektronik Para Kuruluşu ya da 
Banka için yasaklanmamış olması gerekmektedir. 

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih 
edilir. 

7- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. Açık veya kapalı 
artırmaya katılamazlar.  

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama 
kararı kesindir. 

9- İş bu ilan 9 maddeden ibarettir. 
İsteklilere ilanen duyurulur. 
 10994/1-1 
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KİPTAŞ SULAR VADİSİ PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETME 
VASFINDAKİ TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den: 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 14.04.2006 tarih ve 611 sayılı Meclis Kararı ile; ticari 

işletme vasfındaki alanlar 30 yıl süreyle işletme ve işlettirilmesi hakkı 5216 sayılı Kanunun 26. 
maddesi gereğince KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’ ye tahsis 
edilmiş olup işbu alan içerisinde kalan İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Başak Mahallesi, Kumru 
Sokak, No:1/1 Sular Vadisi 2. Bölge (64 Pafta 3324 ile 3532 parseller ve 4 ile 5. Etap arasında 
kalan) adresinde bulunan “Ticari İşletme Vasfındaki” taşınmazın, restoran ve/veya kafeterya 
olarak 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işi, KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım 
San. ve Tic. A.Ş. / Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No: 17/1 
Zeytinburnu/İSTANBUL adresindeki B-1. Kat Konferans Salonunda, 27/09/2022 Salı günü saat 
11:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. 43. ve devamı maddelerine göre Kapalı Teklif 
ihale usulüne göre kiraya verilecektir. 

Muhammen bedel: 
aylık 41.250,00 TL (KırkBirBinİkiYüzElli Türk Lirası) + KDV 
yıllık 495.000,00 TL (DörtYüzDoksanBeşBin Türk Lirası) + KDV’dir. 
İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR; 
İhaleye aşağıdaki şartlara haiz olan yalnızca yerli İstekliler katılabilirler: 
1. İkametgâh ve Nüfus Cüzdanı Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge 

ve nüfus cüzdanı sureti. 
2. Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve 

Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, 

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

4.Adli Sicil Belgesi: 
a) Gerçek kişi, İstekli adına vekâleten katılacaklar için Cumhuriyet Savcılığından veya             

e-Devletten alınmış sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Belgesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde yetkili kişi ve ortakların sabıka kaydı olmadığına dair 

Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil 
Belgesi, 

5. İmza Sirküleri: 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (5.a.) veya (5.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 
6. Vekâletname: 
İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi 
vermesi, 
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7. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: 
a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale 
üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün 
ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla 
imzalayacaklardır. 

b) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 
sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 
olabilir, 

8. Vergi Borcu Yoktur Belgesi: 
Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 
9. Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu Yoktur Belgesi: 
SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan 

tarihinden sonra alınmış belge, 
10. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 
İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.2. maddesinde yer alan 

yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname, 
11. Teklif Mektubu: 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun, 
12. Geçici Teminat: 
Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı, şube teyitli geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler. 
(Geçici Teminat bedeli 14.850,00 TL (OnDörtBinSekizYüzElli Türk Lirası)’ndan az olamaz, 

13. İhale dosyasının KİPTAŞ Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No:17/1 
Zeytinburnu / İSTANBUL adresindeki Satın Alma Şefliği’nden satın alındığına dair belge, 

İhale dokumanı satış bedeli: 1.000,00 TL (BinTürkLirasıdır.) ‘dir. 
14. İdare’ye kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu bulunmadığına 

ve/veya haklarında tahsil davası açılmamış olduğuna dair borcu yoktur belgesi getirmek 
zorundadır. İhaleye katılacak olanlar, İdare’ nin Muhasebe ve Finans Müdürlüğünden “Borcu 
Yoktur Belgesi” alacaklardır. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar. 

15. Herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle İdare tarafından ve/veya İdareye karşı şikayet, 
icra, dava ve sair idari, hukuki ve cezai yasal yollara başvurulmamış olması gerekmektedir. 

16. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, 
istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 
hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar KİPTAŞ Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu 
Davutpaşa Cad. No:17/1 Zeytinburnu / İSTANBUL adresindeki Satın Alma Şefliği’ne teslim 
alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. 

17. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. 

18. Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır. 
19. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur. 
 10902/1-1 
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216 ADET İŞYERİNE AİT YOL VE AÇIK ÇALIŞMA ALANI, ATIKSU, 
YAĞMURSUYU, İÇMESUYU, TELEKOM, SU DEPOSU, ELEKTRİK VE MEKANİK 

ALTYAPI İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM  
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sakarya Dörtyol Çevre Sanayi Çarşıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 
Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan, Sakarya Dörtyol Çevre Sanayi Çarşıları Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifine ait altyapı 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 : Dörtyol Sanayi Çarşısı 9. Yol No:23/A Arifiye / 
SAKARYA 

2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Küçük Sanayi Sitesi 216 adet işyerine ait yol ve açık 

çalışma alanı, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, telekom, 
su deposu, elektrik ve mekanik altyapı inşaatlarından 
müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Arifiye / SAKARYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/05/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 94.708.200 TL 
f) Geçici Teminatı :   2.841.246 TL 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29/09/2022- 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 Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
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2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet, baraj, havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt 
tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi, doğalgaz altyapı 
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, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. 
Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli 
belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. 

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

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 
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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. 

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 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5-İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7-İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 
Sakarya Dörtyol Çevre Sanayi Çarşıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının 
Dörtyol Sanayi Çarşısı 9. Yol No:23/A Arifiye / SAKARYA 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-Yapı Kooperatifi Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 10887/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10968/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10996/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10997/1-1 
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Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. üretim biriminin talebi olan Silo Sisteminin 
Yenilenmesi işi ihalesi 17.03.2022 tarihinde 2022/222430 İhale Kayıt No ile tamamlanmıştır; 

Tekkim Mühendislik Ölçüm Test Ltd. Şti. (Adres: Turgut Özal Mah. Nargülü No: 4/bb 
Çakırlar / Yenimahalle / ANKARA, Ankara Ticaret Odası Sicil No: 381101, Vergi Dairesi Ostim 
Vd/ 386 045 2162) ile bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan Hamza CAN 
(T.C. Kimlik No: 13183087102) 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi gereğince 03.06.2022 tarih 
ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu ve kuruluşlarının 
ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; 

Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 17.08.2022 tarihli ve E.2022/1299 sayılı kararı ile 
verilen “DAVA KONUSU İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI” yönündeki 
kararına istinaden, İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI kaldırılmıştır. 

İlan Olunur. 
 10966/1-1 

—— • —— 
Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
09/09/2022 tarihli ve 31948 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı alımı ilanında yer alan kadro ilanı aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 
BÖLÜMÜ/PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

ALES / 

YABANCI DİL 

ŞARTI 

ÖZEL ŞART AÇIKLAMA 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

TERAPİ VE 

REHABİLİTASYON  

BÖLÜMÜ / 

FİZYOTERAPİ 

PROGRAMI 

Öğretim 

Görevlisi 
1 ALES SAY: 70 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü lisans mezunu olmak 

ve aynı alanda tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYON 

BÖLÜMÜ 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

ALES SAY: 70 

YÖKDİL: 50 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü lisans mezunu olmak 

ve aynı alanda tezli yüksek 

lisans yapmış olmak ve aynı 

alanda doktora yapıyor olmak. 

Yükseköğrenim Kurumunda en 

az 2 eğitim öğretim yılı 

alanında ders yürütmüş olmak. 

GÜZEL 

SANATLAR, 

TASARIM VE 

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ VE 

MUTFAK 

SANATLARI 

BÖLÜMÜ 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

ALES SÖZ: 70 

YÖKDİL: 50 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları veya Turizm 

Fakültelerinin ilgili 

bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak ve Gastronomi 

ve Mutfak Sanatları alanında 

yüksek lisans yapmış olmak. 

 11000/1-1 

 



14 Eylül 2022 – Sayı : 31953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10905/1-1 

—— • —— 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
08.07.2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Alım 

ilanımızda yer alan 2022-1-91 ilan sıra nolu kadro İPTAL edilmiştir.  

İPTAL EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İLANI 

İLAN 
S.NO 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

PROGRAMI 
UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA 

2022-
1-91 

TIP 
FAKÜLTESİ 

CERRAHİ TIP 
BİLİMLERİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE 
REANİMASYON 

DOÇENT 1 1 
Yoğun Bakım Alanında Doçent Unvanı Almış 

Olmak. Yoğun Bakım Yandal Uzmanı 
Olmak. 

İlan Olunur. 11008/1-1 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 14 Eylül 2022 – Sayı : 31953 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri 
Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 
4857  sayılı  İş  Kanunu hükümlerine tabi  olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri 
alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik 
hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile 
birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları 
gerekmektedir. Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Adres : Ankara Bilim Üniversitesi Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı 
No:16A/1 Yenimahalle ANKARA Telefon: 0 312 397 01 50 

Başvuru Tarihi  : 14/09/2022 
Son Başvuru Tarihi  : 28/09/2022 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için; 
Ön Değerlendirme Tarihi : 30/09/2022 
Sınav Tarihi  : 03/10/2022 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 05/10/2022 
TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER 
1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe. 
2. Özgeçmiş. 
3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 
4. Nüfus Cüzdanı Örneği. 
5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan 

diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
6. SGK Hizmet Dökümü. 
7. Adli Sicil Belgesi. 
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
9. İkametgâh 
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN 

BELGELER 
1. Yayın listesi 
2. Doçentlik belgesi 
3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, 

YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav 
Sonuç Belgesi. 

4. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. / 
Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya 
ve 4 adet CD. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair 

ÖSYM sınav sonuç belgesi. 
2. Onaylı lisans (varsa yüksek lisans, doktora) transkript belgeleri. 
3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, 

YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav 
Sonuç Belgesi. 
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ÖZEL ŞARTLAR 

• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir. 

• Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik 
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları 
yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

Fakülte 
Bölüm/Ana Bilim 

Dalı/Program 
Unvan Adet Aranan Nitelikler 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 
Dr. Öğretim Üyesi 1 

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Tercihen Sosyal Psikoloji 

alanında doktora yapmış olmak, Covid-19 Pandemisi konularında 

çalışmalar yapmış olmak 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 
Dr. Öğretim Üyesi 1 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji 

(Türkçe) 
Dr. Öğretim Üyesi 1 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 
Araştırma Görevlisi 1 

Psikoloji bölümünden mezun olmak. Tercihen Yüksek Lisans yapıyor 

veya yapmış olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim Üyesi 1 

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonometri, 

Sayısal Yöntemler, İşletme, İstatistik, Bilişim Sistemleri, Enformatik, 

Lojistik Yönetimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, 

Üretim Yönetimi alanlarından birinde tamamlamış olmak. 

Tercihen yönetim bilişim sistemleri alanında çalışma yapmış ya da ders 

vermiş olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

İşletme 

(İngilizce) 
Dr. Öğretim Üyesi 1 

Doktorasını ilgili alanda tamamlamış olmak. 

Tercihen sayısal yöntemler, optimizasyon, ekonometri, veri bilimi, veri 

analizi, tedarik zinciri alanlarından birinde çalışması olmak ya da ders 

vermiş olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör 1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora ya da doçentlik derecesine 

sahip olmak. Tercihen görüntü işleme, bilgisayar ile örme, Ayrık İşaret 

İşleme ve Video Kodlama ile ilgili çalışmalar yapmış olmak . 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör/ Doçent/ 

Dr. Öğretim Üyesi 
1 İlgili alanda doktora ya da doçentlik derecesine sahip olmak 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma Görevlisi 1 

Bilgisayar, Yazılım ya da Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden 

mezun olmak. Tercihen aynı alanda Yüksek Lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 
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Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör/ Doçent/ 

Dr. Öğretim Üyesi 
3 

Dr. Öğretim üyesi kadrosu için: Elektrik-elektronik mühendisliği veya 

elektronik ve haberleşme mühendisliği doktora derecesine sahip olmak, 

alanında ve konuşma/sinyal işleme veya kontrol konularında çalışma 

yapmış olmak.  

Profesör/Doçent kadrosu için: Elektrik-elektronik mühendisliği veya 

elektronik ve haberleşme mühendisliği alanında doçentlik derecesine 

sahip olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör/ Doçent/ 

Dr. Öğretim Üyesi 
4 İlgili alanda doktora ya da doçentlik derecesine sahip olmak 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma Görevlisi 1 

Bilgisayar, Yazılım ya da Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden 

mezun olmak, Tercihen aynı alanda Yüksek Lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim Üyesi 1 Matematik alanında Doktora yapmış olmak. 

 10943/1-1 
—— • —— 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

- Üniversitemizin çeşitli birimlerine Akademik Personel alınacağına ilişkin 13.09.2022 
tarih ve 31952 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ve son başvuru tarihi 
27.09.2022 Salı günü olan ilanlarımızda yer alan kadrolar için İlan Açıklama Metni aşağıda 
belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 

- Söz konusu kadroya başvuran adaylara duyurulur. 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 

UNV. 
K.D. AD. AÇIKLAMA 

ZİRAAT 
FAKÜLTESİ 

BİYOSİSTEM 
MÜHENDİSLİĞİ 

TARIMSAL 
ENERJİ 

SİSTEMLERİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Biyosistem Mühendisliği Bilim 
Dalında Doktora unvanı almış 
olmak, tarımsal ürünlerin 
kurutulması ve biyokimyasal 
analizler konusunda 
çalışmalar yapmış olmak, 
biyodizel üretimi ile ilgili 
projelerde görev almış olmak. 

ZİRAAT 
FAKÜLTESİ 

BİYOSİSTEM 
MÜHENDİSLİĞİ 

TARIMSAL 
MAKİNE 

SİSTEMLERİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Biyosistem Mühendisliği Bilim 
Dalında Doktora unvanı almış 
olmak, biyolojik mücadele 
ajanı olan entomopatojen 
nematodların hassas 
uygulanmasına yönelik 
çalışmalar yapmış olmak, 
ingilizce ders verme 
yeterliğine sahip olmak. 

    11044/1-1 

 



14 Eylül 2022 – Sayı : 31953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 14.09.2022 
Son Başvuru Tarihi : 28.09.2022 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)  
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
NOTLAR: 
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR 
Hukuk Fakültesi: (232) 4888145 

Fax: (232) 2792626 
FAKÜLTE / 

ENSTİTÜ 

ANABİLİM 

DALI / BÖLÜM 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu Hukuku /  

Anayasa Hukuku 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Kamu Hukuku alanında doktora yapmış 

olmak. Anayasa Hukuku alanında 

özellikle Sosyal Devlet ve Sosyal Haklar 

alanında da çalışmalar yapmış olmak. 

    10840/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 
birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız). 
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Dil ve Konuşma 
Terapisi 

Dr. 
Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Dil ve 
Konuşma Terapisi alanında 
almış olmak. Ses 
Bozuklukları alanında 
çalışmaları bulunmak. Bir 
yükseköğretim kurumunda 
en az bir dönem ders vermiş 
olmak. 

1 

Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji 
Dr. 
Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Sosyal 
Psikoloji alanında almış 
olmak. Bir yükseköğretim 
kurumunda en az iki yıl ders 
vermiş olmak. 

1 

 10959/1-1 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) 
fıkrasına göre ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, 
yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (24) sözleşmeli personel alınacaktır. 

Alım 
Yapılacak 
Kişi Adedi 

Öğrenim 
Durumu 

Cinsiyet Kadro Unvanı 

5 Ön lisans - Büro Personeli 
4 Ortaöğretim Erkek   Koruma ve Güvenlik Güvenlisi 
1 Ön Lisans  Erkek Tekniker 

11 Ortaöğretim 
Kadın  : 2 Kişi 

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) 
Erkek  : 9 Kişi 

3 Ortaöğretim Erkek   
Destek Personeli (Basit Bakım + Temizlik 
Hizmetleri) 

I- GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin): 
1.Türk vatandaşı olmak. 
2.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
4.Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş) olmamak. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adayların askerliğini yapmış olması 
gerekmektedir. 

5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 

a.Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 
olmamak. 

b.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya 
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 

c.Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 

6.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilmemek. 

7.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli 
bulunmamak. 

8.Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin 
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı 
çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

9. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
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*Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin 
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.” amir hüküm gereği, ilgili 
durumu karşılayanlar, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış 
olmaları gerekmektedir. 

II-ÖZEL ŞARTLAR: 
A-Büro Personeli: 

Puan 
Türü Adet Öğrenim 

Durumu Özel Şartlar 

2020 
KPSS 
(P93) 

5 Ön lisans 

- Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro 
Hizmetleri ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar 
Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları 
Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 

- 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS (P93) puan türünden en az (65) 
puan almış olmak. 

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

B-Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 
Puan 
Türü Adet Öğrenim 

Durumu Cinsiyet Özel Şartlar 

2020 
KPSS 
(P94) 

4 Ortaöğretim Erkek 

- Lise veya dengi okuldan mezun olmak.  
- 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS (P94) puan 

türünden en az (60) puan almış olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde 

çalışmaya engel durumu olmamak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.  
- Askerliğini yapmış olmak. 

C-Tekniker: 
Puan 
Türü Adet Öğrenim 

Durumu Cinsiyet Özel Şartlar 

2020 
KPSS 
(P93) 

1 Ön lisans Erkek 

-  Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, 
Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları 
Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

- 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS (P93) puan 
türünden en az (70) puan almış olmak. 

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde 

çalışmaya engel durumu olmamak. 

D-Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri): 
Puan 
Türü Adet Öğrenim 

Durumu Cinsiyet Özel Şartlar 

2020 
KPSS 
(P94) 

11 Ortaöğretim 

Erkek** 
9 Kişi 

- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
- 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (P94) puan türünden 

en az (50) puan almış olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.  

Kadın** 
2 Kişi 

- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
- 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (P94) puan türünden 

en az (50) puan almış olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

**Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro 
adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir. 
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E-Destek Personeli (Basit Bakım + Temizlik Hizmetleri): 
Puan 
Türü 

Adet 
Öğrenim 
Durumu 

Cinsiyet 
Hizmet 
Alanı 

Özel Şartlar 

2020 
KPSS 
(P94) 

2 Ortaöğretim Erkek Marangoz 

- Ortaöğretim Kurumlarının; ahşap teknolojisi alanı ve dalları 
veya mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve dallarının birinden 
veya inşaat teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri 
dalından veya dengi alan/dalının birinden ya da Ortaöğretim 
kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup MEB onaylı 
ağaç işleri-mobilyacılık alanında ustalık ya da kalfalık 
belgesine sahip olmak veya Ağaç İşleri/Ahşap/mobilya 
teknolojisi işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak ve 
bu durumu SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek. 

- Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma-soğutma vb. 
iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakım hizmetleri, dağıtım ve 
taşıma hizmetlerinde görev yapacaktır. 

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış 
olmak. 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (P94) puan türünden 
en az (50) puan almış olmak. 

- Rektörlük tarafından belirlenecek hizmet birimlerinde görev 
yapacaktır. 

2020 
KPSS 
(P94) 

1 Ortaöğretim Erkek 
Karo ve 
Seramik 
Ustası   

- Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve 
Dallarından veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olup MEB onaylı Karo ve Seramik Alanında 
Ustalık ya da Kalfalık Belgesine sahip olmak veya her türlü 
duvar ve zemin, fayans, seramik, karo, mermer, andezit vb. 
kaplama işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak ve 
ilgili alanda çalıştığını (hizmet dökümü, referans 
yazısı/mektubu, sözleşme, fatura vb.) belgelemek. 

- Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma-soğutma vb. 
iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakım hizmetleri, dağıtım ve 
taşıma hizmetlerinde görev yapacaktır. 

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış 
olmak. 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (P94) puan türünden 
en az (50) puan almış olmak. 

- Rektörlük tarafından belirlenecek hizmet birimlerinde görev 
yapacaktır. 

III-BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur. 
1.Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
2.Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet’ten alınan ve doğrulama kodu 

bulunan mezuniyet belgesi. 
3.2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde 

doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. 
4.Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar) 
5.SGK Tüm Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) 
“SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi” sekmesi üzerinden tüm hizmet 

bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil Bilgileri) barkodlu belge oluşturulacaktır. Destek 
Hizmetleri-Basit Bakım pozisyonuna başvuranlar için Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesine 
sahip başvuru adayı, ilgili belgeyi ibraz edecektir.  
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6.Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) 
7.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için 
-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı  
*** Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru 

yapabilecektir. 
*** Başvuruda bulunacak adayların, Resmî Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak 

Üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçenin doldurulması ve 
yukarıdaki belgelerin tamamlanması suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, 
posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan 
başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv 
Müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden 
sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.  

*** Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 
30/09/2022 Cuma günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir. 

Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü– 
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara 

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır. 
*Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla 

ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 KPSS (B) grubu ilgili puan türü 
sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır. 

*Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 07/10/2022 tarihi mesai 
bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 5 katı kadar 
yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ve 
belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim 
etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan 
edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır. 

*Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.  
*Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde 

görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar 
arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır. 

*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler 
ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı 
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem 
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

*KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyecektir. 

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.  
İlanen duyurulur. 
Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-210 3436 – 0312-210 3437 – 0312-210 2126 

- 0312-210 3460 – 0312-210 3438 
 10931/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 6028)
–– Kocaeli Serbest Bölgesinin Sınırlarının Ekli Kroki ve Koordinat Tablosunda Gösterildiği

Şekilde Değiştirilmesi ile Söz Konusu Serbest Bölgeye Dâhil Edilen ve Ekli Listede
Kamulaştırma Bilgileri Gösterilen Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 6029)

–– Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6030)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli

Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 6031)

–– 29 Temmuz 2015 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla
Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” ve eki “Mutabakat Zaptı”nın Yürürlük
Tarihinin 14 Haziran 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6032)

–– Türkiye Cumhuriyeti Adına 17 Kasım 2021 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Yetkili Makamı ve Amerika Birleşik Devletleri Yetkili Makamı Arasında Ülke
Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşma”nın Yürürlük Tarihinin, 1 Ocak 2019 ve
Sonrasında Başlayan Hesap Dönemlerine Uygulanmak Üzere 24 Kasım 2021 Olarak Tespit
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6033)

–– Türkmenistan’ın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları
Azami 30 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde 19/7/2007 Tarihli ve 2007/12441
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Sağlanan Vize Muafiyetinin Kaldırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 6034)

YÖNETMELİKLER
–– İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik
–– İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere İlişkin Yönetmelik
–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(İhracat: 2022/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2019/25823 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME: Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri
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