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YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEKNİK YÖNTEMLERLE TAKİP
SİSTEMLERİNİN KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Ko-

runması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre verilen tedbir
kararlarının teknik araç ve yöntemlerle takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Kanun kapsamında düzenlenen teknik araç ve yöntemlerle takip
uygulamasına ilişkin görev, yetki ve sorumluluğu bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ile İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği: İl Emniyet Müdürlükle-

rinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği bünyesinde aile içi şiddet
ve kadına karşı şiddete ilişkin iş ve işlemleri yürüten birimi,

b) Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü/Kısım Amirliği: İl Jandarma
Komutanlıkları bünyesinde aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin iş ve işlemleri yü-
rüten birimleri,

c) Asgari mesafe: Kolluk birimlerinin acil durumda hızlı ve etkin müdahalesini sağla-
mak üzere yükümlü ve şiddet mağdurunun ev ve iş adresi ile bulunduğu konumun birbirine
olan yakınlığı, bulundukları şehrin yüzölçümü, nüfus yoğunluğu, trafik durumu, kolluk birim-
lerinin etkin müdahale süresi gibi ölçütler göz önünde bulundurularak belirlenen, yükümlünün
şiddet mağduruna fiziksel olarak herhangi bir biçimde zarar vermesini engelleyecek mesafeyi,

ç) İl müdürlükleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerini,
d) Elektronik kelepçe: Yükümlünün ayak veya kol bileğine takılan elektronik cihazı,
e) Güvenli bölge: Yükümlünün fiziksel olarak şiddet mağduruna zarar verme ihtimali-

nin düşük olduğu güvenli yeri ya da konumu,
f) İhlal tespit tutanağı: İzleme sürecinde yükümlünün yasak bölgeyi ihlal etmesi, cihazı

çıkarması, zarar vermesi ve yükümlülüğünü etkisiz kılacak davranışlarının tespit edilmesi ha-
linde izleme personeli tarafından takip kararının ihlaline ilişkin düzenlenecek tutanağı,

g) İletişim listesi: İzleme personeli tarafından yapılacak acil aramalarda, hızlı yönlen-
dirme ve müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve personelin iletişim bil-
gilerinin yer aldığı formu,

ğ) İlgili kolluk birimi: Hakkında takip kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bu-
lunduğu ya da kararın uygulanacağı yerdeki İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki yetkili ve görevli birimi,
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h) İzleme merkezi: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulu,
şiddet mağduru ve yükümlünün teknik araç ve yöntemlerle takibi, olası takip kararı ihlallerinin
engellenmesi ve tespiti amacıyla oluşturulan elektronik izleme merkezini,

ı) İzleme merkezi amiri: İzleme merkezinin idaresinden sorumlu amiri,
i) İzleme personeli: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel

Komutanlığı tarafından, izleme merkezinde, teknik araç ve yöntemlerle takibe ilişkin iş ve iş-
lemlerin yürütülmesiyle görevlendirilmiş ve gerekli hizmet içi eğitime tabi tutulmuş personeli,

j) İzleme üniteleri: Teknik araç ve yöntemlerle takip kararının yerine getirilmesi için
yükümlünün ayak veya kol bileğine takılan elektronik kelepçe ile yükümlü ve şiddet mağdu-
runun konumunu tanımlayan, izleme merkezi ile karşılıklı iletişim kurmasını sağlayan, aynı
zamanda yükümlünün tampon bölge ve/veya yasaklı bölgeyi ihlal etmesi halinde izleme mer-
kezine, şiddet mağduruna ve yükümlüye uyarı veren cihazları,

k) Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanunu,

l) Karar: Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının etkin uygulanması amacıyla Ka-
nunun 12 nci maddesine dayanılarak teknik araç ve yöntemler kullanılabileceğine ilişkin hâkim
tarafından verilen kararı,

m) Komisyon: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) bünyesinde, şiddet vaka-
sının teknik yöntem ve araçlarla takibe elverişli olup olmadığını değerlendirmek üzere, ŞÖNİM
Müdürü, ŞÖNİM’de görevli en az bir meslek elemanı ve polis irtibat görevlisi/jandarma per-
soneli olmak üzere asgari üç personel ile oluşturulan komisyonu,

n) Meslek elemanı: Üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik ile sosyoloji bölümlerinden mezun olan ve il müdürlüğü bünyesinde
görev yapan meslek mensuplarını,

o) Müdahale planı: Şiddet mağdurunun karşılaştığı sorunların çözümü konusunda iz-
lenecek aşamaların belirlenebilmesi amacıyla sorunu ve kişiyi tanıma, tanımlama, veri toplama,
durum saptama, değerlendirme ve sonuçlandırma aşamalarının görülebileceği planı,

ö) Polis irtibat görevlisi: İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ŞÖNİM’de görevlendirilen
ve bağlı bulunduğu birimin kurumsal temsilini yapan polis memurunu,

p) Şiddet mağduru: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan
ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen
veya etkilenme tehlikesi bulunan kişileri,

r) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve
önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici da-
nışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli perso-
nelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi
dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezleri,

s) Tampon bölge: Mahkeme kararında belirtilen yasak bölgeye ilaveten, kolluk birim-
lerince vakaya hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamak ve şiddet mağdurunu güvenli bölgeye ulaş-
tırmak amacıyla izleme merkezi ve uygulama ekibi tarafından koordineli olarak belirlenen ek
ya da ara bölgeyi,

ş) Teknik yöntemlerle takip: Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının etkin uygu-
lanması ile tedbirin ihlal edilip edilmediğinin, Kanunun 12 nci maddesi hükmü çerçevesinde
elektronik kelepçe, mağdur koruma ünitesi, GPS ünitesi gibi teknik araç ve yöntemler kulla-
nılarak coğrafi bilgi sistemleri üzerinden denetlenmesi yöntemini,
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t) Uygulama ekibi: Teknik yöntemlerle takip uygulamasında izleme ünitelerinin teslimi,
takılıp/çıkarılması ve kullanıma hazır hale getirilmesine yönelik iş ve işlemleri illerde yürütmek
üzere Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri ile Aile İçi Şiddetle Müca-
dele ve Çocuk Şube Müdürlüğü/Kısım Amirliğinde, kolluk görevlilerinden oluşan teknik yön-
temlerle takip uygulama ekibini,

u) Yasak bölge: Yükümlünün; Karara göre şiddet mağduruna yaklaşmasının yasak ol-
duğu, şiddet mağdurunun konutu, işyeri, okulu ve benzeri yerleri,

ü) Yükümlü: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya
uygulama tehlikesi bulunan ve hakkında Kanunun 12 nci maddesi kapsamında teknik yöntem-
lerle takip kararına hükmedilen kişiyi

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İzleme Merkezi, İzleme Personeli ve Uygulama Ekibinin Görevleri
İzleme merkezi
MADDE 4 – (1) Teknik yöntemlerle takip kararlarının gereği, İçişleri Bakanlığı Em-

niyet Genel Müdürlüğünde kurulu izleme merkezinde yerine getirilir.
(2) Takip işlemleri izleme merkez amiri ve izleme personeli tarafından yedi gün yirmi

dört saat esasına göre yürütülür.
(3) Takip işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının uy-

gun gördüğü, gerekli vasıflara sahip yeterli sayıda izleme personeli tarafından gerçekleştirilir.
(4) Gerçekleştirilen iş ve işlemler uygulama ekibi ve ŞÖNİM ile koordineli biçimde

yürütülür.
(5) İzleme merkezince, teknik yöntemlerle takip sistemine dâhil tüm vakalara ilişkin

bilgilerin yer aldığı veri sistemi oluşturulur. Verilere ilişkin iş ve işlemler 20 nci maddede dü-
zenlenen hükümler doğrultusunda yerine getirilir.

(6) Görevli ve yetkililer hariç, üçüncü kişiler izleme merkezine giremez; izleme mer-
kezine ziyaretçi kabul edilmez. İzleme merkezine mobil telefon, kamera, bilgisayar, fotoğraf
makinesi, flaş bellek gibi elektronik ve görsel kayıt alma özelliği bulunan cihazlarla girilmez.

(7) İzleme merkezinde izlemenin yapıldığı ekranlar sürekli açık ve güncel halde tutulur
ve ilgili personel tarafından takip edilir.

(8) Sistemin çalışırlığı ile güncelliği sürekli olarak takip edilir.
(9) Takibi yapılan kişiler ile ilgili genel bilgiler düzenli olarak dosyalanır ve arşivlenir.
(10) Takibi yapılan kişilere ilişkin yapılacak acil aramalar için iletişim listesi hazırlanır

ve sürekli güncel tutulur.
(11) İzleme sırasında ihlalin tespit edilmesi halinde 13 üncü maddede düzenlenen uyarı,

ihlal ve müdahale prosedürleri uygulanır.
(12) İhlal tespit edilmesi halinde öncelikle yükümlü ile irtibata geçilerek gerekli ihlal

prosedürleri izlenir. İhlalin devam etmesi durumunda ilgili kolluk birimleri ile irtibata geçilerek
yükümlünün ve şiddet mağdurunun bulunduğu bölgenin koordinat bilgisi paylaşılır ve müda-
hale prosedürleri izlenir.

(13) Şiddet mağduru ile irtibata geçilerek mağdurun güvenli bir konuma geçmesi ama-
cıyla gerekli yönlendirme yapılır; mağdurun güvende olduğu bilgisi teyit edilir.

(14) İhlale ilişkin tespit tutanağı düzenlenerek ivedilikle ilgili kolluk birimi ile ŞÖNİM’e
ulaştırılır.
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İzleme merkezi amirinin görevleri
MADDE 5 – (1) İzleme merkezi amiri;
a) Görev alanına giren iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
b) İzleme merkezindeki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
c) Günlük vardiya listesinin hazırlanmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak,
ç) Çalışma ortamlarının düzenini sağlamak, personelin etkin ve verimli çalışmasına yö-

nelik tedbirler almak ve denetlemek,
d) Teknik yöntemlerle takip sistemine dâhil olan tüm vakaların veri sistemine işlenme-

sini sağlamak,
e) İletişim listesinin hazırlanmasını ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,
f) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek
ile görevli, yetkili ve sorumludur.
İzleme personelinin görevleri
MADDE 6 – (1) İzleme personeli;
a) Vardiya süresince izleme ekranını sürekli açık ve güncel tutmak,
b) Sisteme belirli sürelerde gelmesi gereken bilgilerin gelip gelmediğini düzenli şekilde

kontrol etmek,
c) Takip ettiği kişiler ile ilgili genel bilgileri ve Karara ilişkin bilgileri, ihlal bilgilerini

veri sistemine kaydetmek, gerektiğinde raporlamak,
ç) Kararın sona ermesinden on beş gün önce uygulama ekibi, ilgili kolluk birimi ve

ŞÖNİM’i bilgilendirmek,
d) İletişim listesini hazırlamak,
e) İzleme ekranında izlenen kişilerin uyarılmasını gerektirecek bir durumun tespit edil-

mesi halinde 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen uyarı prosedürünü uygulamak,
f) Yükümlünün yapılan uyarıya rağmen Kararı ihlal etmesi durumunda 13 üncü mad-

denin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında düzenlenen ihlal prosedürünü uygula-
mak,

g) Gerektiğinde vakanın durum değerlendirmesine esas teşkil edecek teknik detayları
içeren raporu veri sisteminden çekerek oluşturmak ve ilgili kurumlarla paylaşmak,

ğ) Şiddet mağduru ile irtibata geçerek mağdurun güvenli bir konuma geçmesi amacıyla
gerekli yönlendirmeyi yapmak; mağdurun güvende olduğu bilgisini teyit etmek,

h) Çalışma ortamında mevzuata, disiplin kurallarına ve etik ilkelerine uygun davran-
mak,

ı) Çalışma ortamının düzen ve temizliğini, görevde kullanılan her türlü araç ve gerecin
bakımlı ve çalışır durumda bulunmasını sağlamak,

i) Merkezin iş ve işlemlerinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
yapmak,

j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek,
ile görevlidir.
(2) İzleme personeli görevlerini yerine getirirken gizliliğe riayet eder. İzleme merkezi-

nin işleyişine ve Kararların taraflarına ilişkin bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamaz.
Teknik yöntemlerle takip uygulama ekibinin görevleri
MADDE 7 – (1) Teknik yöntemlerle takip uygulama iş ve işlemlerini illerde yürütmek

üzere Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Aile İçi Şiddetle Mücadele
ve Çocuk Şube Müdürlükleri/Kısım Amirliklerinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve teknik
yöntemlerle takip konularında eğitim almış kolluk görevlileri arasından, teknik yöntemlerle
takip uygulama ekibi oluşturulur.
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(2) Uygulama ekibi;
a) Karara istinaden izleme yapılacak vaka için yazılı olarak izleme merkezinden izleme

ünitelerini talep etmek,
b) 16 ve 17 nci maddelerde düzenlenen elektronik izleme ünitelerinin taraflara teslimi

ve geri alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
c) İzleme süresi biten ya da sonlandırılan vakalarda kullanılan izleme ünitelerinin geri

alınması işleminden sonra izleme merkezine iade edilmesini sağlamak,
ç) Kararın tebliğinin kurulum esnasında gerçekleşmesi ve tarafların Karara itiraz ede-

ceğini belirtmesi halinde kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra 14 üncü maddede düzenle-
nen itiraz prosedürü hakkında bilgilendirme yapılarak duruma ilişkin hazırlanan tutanağı Cum-
huriyet Başsavcılığına göndermek,

d) İzleme merkezinden gelen ihlal bilgisini takip etmek,
e) İzleme ünitelerinde meydana gelen arızaların giderilmesine ilişkin gerekli iş ve iş-

lemleri yürütmek,
f) Şiddet mağduru ve yükümlünün farklı illerde ikamet ettiği vakalarda, ihtiyaç duyulan

izleme ünitesinin sevki ya da talep edilmesi gibi iller arası işbirliğini gerektiren konularda ko-
ordinasyonu sağlamak üzere izleme merkezine bilgi vermek,

g) Gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerde izleme merkezi ve gerektiğinde ŞÖNİM ile ko-
ordinasyon sağlamak,

ğ) İzleme merkezinin göreve ilişkin taleplerini yerine getirmek,
ile görevlidir.
(3) Takip sürecinde şiddet mağduru ve yükümlüye ilişkin işlemlerin gerçekleştirilme-

sinde farklı İl Emniyet Müdürlükleri ya da İl Jandarma Komutanlıklarının yetkili olması halinde
işlemler, şiddet mağdurunun ikamet ettiği yerdeki sorumlu kolluk birimi tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vakanın Tespiti ve Değerlendirilmesi

Vakanın tespiti
MADDE 8 – (1) Kanunda yer alan tedbirlerin etkin uygulanması ve takibi amacıyla;

koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının yetersiz kalması, mağdurun hayatının olağan akışının
aksaması gibi nedenlerle teknik yöntemlerle takibe uygun olabileceği yönünde kanaat oluşan
vakalar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Aile İçi Şiddetle Müca-
dele ve Çocuk Şube Müdürlüğü/Kısım Amirliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı
birimler tarafından tespit edilir. Vaka tespit edildikten sonra olaya ilişkin elde edilen bilgi, belge
ve delillerle birlikte vakanın teknik yöntemlerle takibe uygunluğu Komisyon tarafından de-
ğerlendirilmek üzere ŞÖNİM’e gönderilir.

Vakanın değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Tespit edilen vakalar; ŞÖNİM bünyesinde ŞÖNİM Müdürü, ŞÖNİM’de

görevli en az bir meslek elemanı ve polis irtibat/jandarma görevlisi olmak üzere asgari üç ki-
şiden oluşan Komisyonda değerlendirilir. Komisyonda değerlendirilen vakanın kolluk sorum-
luluk bölgesine göre Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri/Çocuk ve Kadın
Kısım Amiri Komisyona davet edilebilir.

(2) Komisyon; vakanın teknik yöntemlerle takibe uygunluğu, teknik yöntemlerle takip
kararının alınması, uzatılması ve kaldırılmasına ilişkin değerlendirme yapar. Yapılacak değer-
lendirme şunları içerir:
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a) Meslek elemanının şiddet mağduru ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin durum de-
ğerlendirme raporu ile polis irtibat görevlisi/jandarma personeli tarafından şiddet uygulama
riski konusunda yükümlü hakkında resmi kayıtlardan edinilen bilgiler incelenir.

b) Gerek görülmesi halinde yükümlü kişi ile ASH İl Müdürlükleri bünyesinde görüşü-
lebilir, görüşme raporu mahkemeye sunulacak olan nihai değerlendirme raporuna eklenmek
üzere ŞÖNİM’e gönderilir.

c) İlgili kolluk birimi tarafından vakaya acil durumda etkin ve hızlı müdahalenin sağ-
lanması amacıyla sorumluluk bölgesine göre polis irtibat görevlisi/jandarma personelinin ko-
ordinesinde gecikmeksizin asgari mesafeye ilişkin değerlendirmeyi içeren rapor hazırlanır. As-
gari mesafeye ilişkin değerlendirme yapılırken; yükümlü ve şiddet mağdurunun ev, iş, okul ve
benzeri adreslerinin birbirine olan yakınlığı, gündelik güzergâhları arasındaki mesafe, bulun-
dukları şehrin yüzölçümü, nüfus yoğunluğu ve trafik durumu, kolluk birimlerinin etkin müda-
hale süresi gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Asgari mesafe raporu; ilgili kolluk birimi
tarafından Komisyon değerlendirmesi neticesinde hazırlanacak nihai değerlendirme raporuna
eklenmek üzere ŞÖNİM’e gecikmeksizin gönderilir.

(3) Komisyon tarafından vakanın teknik yöntemlerle takibe elverişli olup olmadığına
ilişkin nihai değerlendirme raporu hazırlanır. Vakanın teknik yöntemlerle takip açısından el-
verişli olduğu değerlendirildiği takdirde rapora asgari mesafe önerisi ve ilgili diğer bilgi ve
belgeler eklenerek Karar talebi ŞÖNİM tarafından aile mahkemesine ivedilikle sunulur.

(4) Komisyon değerlendirmesinden geçmeden mahkemeye ulaşan vakalar için, hâkimin
talep etmesi halinde, Komisyon bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirme yapar
ve ŞÖNİM tarafından hazırlanan nihai değerlendirme raporu, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte
ivedilikle aile mahkemesine sunulur.

(5) Kararlarda asgari mesafenin belirlenmemiş olması halinde teknik yöntemlerle takibe
uygunluğun değerlendirilmesine esas teşkil edecek asgari mesafe önerisi ve güvenli bölgeler;
ilgili kolluk birimi tarafından belirlenerek polis irtibat görevlisi/jandarma personeli aracılığıyla
ŞÖNİM’e gönderilir. ŞÖNİM tarafından vakaya uygun asgari mesafe önerisini içeren ek Karar
talebi, Kararı veren aile mahkemesine sunulur.

(6) Komisyon tarafından Kararın uzatılması ya da kaldırılmasına ilişkin değerlendirme;
Karar süresinin sona ermesinden en az on beş gün önce yapılır. Değerlendirmede, ikinci fıkra
hükümleri uygulanır ve yükümlünün izleme sürecindeki ihlal bilgileri göz önünde bulundurulur.

(7) Teknik yöntemlerle takibe elverişli bulunmayan vakalarda; ŞÖNİM tarafından va-
kanın risk durumuna uygun müdahale planı hazırlanır ve gerektiğinde Kanun kapsamında uy-
gun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının alınması amacıyla ilgili aile mahkemesinden ta-
lepte bulunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Yöntemlerle Takip Kararı

Karar talebi

MADDE 10 – (1) Karar; ŞÖNİM, kolluk, şiddet mağduru ya da Cumhuriyet savcısı
tarafından en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer aile mahkemesi hâkiminden talep edilir.

Kararın tebliği

MADDE 11 – (1) Karar, taraflara uygulama ekibi tarafından ilgili kolluk biriminde
farklı zamanlarda ivedilikle tebliğ edilir.
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(2) Teknik yöntemlerle takip kararının tebliği sırasında, yükümlüye Kanunda yer alan
tedbir kararlarının yedi gün yirmi dört saat esasına göre elektronik olarak takip edileceği ve
Karara aykırılık halinde zorlama hapsi uygulanacağı ihtarı yapılır. Yükümlünün izleme ünite-
lerinin kurulumunu kabul etmemesi halinde; 14 üncü maddede düzenlenen Karara itiraz pro-
sedürü uygulanır; ancak, Karara itiraz edilmesi Kararın uygulanmasını durdurmaz.

(3) Yükümlünün, Kararın tebliği için yapılacak davet çağrılarına cevap vermemesi, yü-
kümlü veya şiddet mağduruna ulaşılamaması ya da yükümlünün ceza infaz kurumunda bulun-
ması gibi nedenlerle Kararın uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde; durum uygulama
ekibince tutanak altına alınarak mahkemeye sunulmak üzere ilgili kolluk birimine, ayrıca bilgi
için ŞÖNİM’e ve izleme merkezine bildirilir. Kararın uygulanma süresi boyunca durum, uy-
gulama ekibi tarafından 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6284
Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygu-
lama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında araştırmaya devam edilir.
Yükümlüye ulaşıldığında, ŞÖNİM ve izleme merkezi ile koordine sağlanarak Kararın uygu-
lanması sağlanır.

Kararın uygulanması
MADDE 12 – (1) Karar, ilgili tedbir kararları olmaksızın tek başına uygulanamaz.
(2) Kararın uygulanmasına ilişkin izleme süreci, taraflara izleme ünitelerinin teslimi

ile başlar ve geri alınmasıyla sona erer.
(3) Yükümlünün, şiddet mağduruna yaklaşmaması gereken asgari mesafe bilgisi izleme

merkezinde sisteme kaydedilir ve yükümlü tarafından girilmemesi gereken tampon bölge ve
yasak bölge harita üzerinden işaretlenir.

(4) Şiddet mağduru ve yükümlünün Kararda belirtilen hususlar doğrultusunda sistem
üzerinden izlenmesi, izleme merkezinde gerçekleştirilir.

Kararın ihlali
MADDE 13 – (1) Takip sürecinde, izleme personeli tarafından, izlenen kişilerin uya-

rılmasını gerektirecek bir durumun tespiti halinde önce uyarı prosedürü, uyarıya rağmen Ka-
rarın ihlali halinde ise ihlal prosedürü uygulanır.

(2) İzleme personeli tarafından yükümlü ile iletişime geçilerek uyarı prosedürünün uy-
gulanacağı durumlar şunlardır:

a) Yükümlünün, izleme merkezi tarafından belirlenen tampon bölgeye girmesi.
b) Yükümlünün, alıcı cihazı yanında taşımaması veya şarj etmemesi.
c) Yükümlünün, elektronik kelepçeye ve alıcı cihaza zarar verecek biçimde müdahalede

bulunması.
(3) Şiddet mağdurunun; alıcı cihazı şarj etmemesi, yanında bulundurmaması ve yü-

kümlüye yaklaşması durumlarında izleme personeli tarafından şiddet mağduruna ulaşılarak
gerekli yönlendirme ve bilgilendirme yapılır.

(4) İzleme personeli tarafından ihlal prosedürünün izleneceği durumlar şunlardır:
a) Yükümlünün tampon bölgeye girdikten sonra uyarıya rağmen yasak bölgeye girmeye

devam etmesi.
b) Yükümlünün uyarı prosedürünün uygulanmasına rağmen elektronik kelepçeye ve

alıcı cihaza müdahale etmeye ve zarar vermeye devam etmesi.
(5) İhlal durumlarında izleme personeli tarafından ihlal tespit tutanağı düzenlenir ve

tutanak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere ilgili kolluk birimine ve bilgi için ŞÖNİM’e
ivedilikle ulaştırılır.
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(6) Bu maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında sayılan haller ve izlemenin teknik se-
bepler ile kesintiye uğradığının anlaşıldığı hallerde izleme personeli tarafından eş zamanlı ola-
rak şiddet mağduru aranarak olası şiddet tehlikesi hakkında bilgilendirilir ve güvenli bölgeye
geçmesi istenir.

(7) İhlalin devam etmesi ve/veya elektronik kelepçenin yükümlünün vücudundan çı-
karılması durumlarında izleme personeli tarafından 112/155/156 Acil Çağrı Hatları ve ilgili
kolluk birimleri ile irtibata geçilerek gerekli müdahalenin yapılabilmesi amacıyla yükümlünün
ve şiddet mağdurunun bulunduğu bölgenin koordinat bilgisi paylaşılır.

(8) İhbarı alan kolluk birimi tarafından yükümlüye gerekli müdahale sağlanır. Kolluk
birimi tarafından ilgili Cumhuriyet Savcısı ivedilikle bilgilendirilir, duruma ilişkin tutanak dü-
zenlenerek Cumhuriyet Başsavcılığına ivedilikle gönderilir. Kanunun 13 üncü maddesi kap-
samında gerekli iş ve işlemler yapılır.

Karara itiraz
MADDE 14 – (1) Karara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde

ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz süreci konusunda Kanunun 9 uncu
maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

(2) Karara itiraz; Kararın uygulanmasını durdurmaz.
Kararın devam etmesi ve kaldırılması
MADDE 15 – (1) Komisyon tarafından Kararın uygulanma süresinin sona ermesinden

on beş gün önce teknik araç ve yöntemlerle takibin devamı ya da kaldırılmasına ilişkin bir de-
ğerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda, Kararın devamına ilişkin kanaatin oluşması
halinde izlemenin kesintiye uğramaması için uygulama süresi sona ermeden on gün önce talep,
ŞÖNİM tarafından aile mahkemesine sunulur.

(2) Karar süresinin uzatılmasına ilişkin değerlendirme, sürenin sona ermesinden en az
yedi gün önce ŞÖNİM tarafından kolluğun ilgili Büro/Kısım Amirliği ile izleme merkezine
bildirilir.

(3) Kararın uygulanması sürecinde; izleme merkezi, ŞÖNİM ve ilgili kolluk birimince
vakanın teknik yöntemlerle takibe elverişsiz olduğunun tespit edilmesi ya da risk durumunun
değişmesi gibi hallerde Kararın kaldırılması talebi, Komisyon tarafından yapılacak değerlen-
dirme sonucunda ŞÖNİM tarafından aile mahkemesine sunulur.

(4) Kararın süresi sona erdiğinde veya kaldırıldığında izleme personeli, şiddet mağduru
ve yükümlüyü, izleme ünitelerinin teslimi için uygulama ekibine yönlendirir.

(5) Sürenin uzatılmasının gecikmesi veya teknik yöntemlerle takibin çeşitli sebeplerle
yapılamaması hallerinde ŞÖNİM tarafından vakanın risk durumuna uygun müdahale planı ha-
zırlanır ve ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İzleme Ünitelerinin Teslimi, Geri Alınması ve Zarar Gören İzleme Ünitelerine

İlişkin Yapılacak İşlemler
İzleme ünitelerinin teslimi ve takılması
MADDE 16 – (1) Taraflar, uygulama ekibince Kararın tebliği ve uygulanmasına esas

teşkil eden elektronik izleme ünitelerinin teslimi amacıyla farklı zamanlarda kolluk birimine
davet edilir.

(2) Uygulama ekibi tarafından gerekli hijyen ve temizlik işlemleri yapıldıktan sonra iz-
leme üniteleri takılır, teslim edilir.

(3) Taraflara teknik yöntemlerle takip sürecinde uyulması gereken kurallar ve cihaz
kullanım prosedürleri anlatılır; söz konusu kural ve prosedürlere ilişkin uygulama kılavuzu
teslim edilir.
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(4) İzleme ünitelerinin teslimini ve teknik yöntemlerle takip sürecinde gerekli kural ve
prosedürlere uyulacağı taahhüdünü içeren tutanak taraflara imzalatılarak sistemin aktivasyonu
izleme merkezi ile koordineli biçimde sağlanır.

İzleme ünitelerinin çıkarılması ve geri alınması
MADDE 17 – (1) Teknik yöntemlerle takip kararı sona erdiğinde taraflar, izleme mer-

kezi tarafından kolluğun ilgili Büro/Kısım Amirliğine yönlendirilir ve eş zamanlı olarak uy-
gulama ekibi bilgilendirilir. Cihazların çıkarılması ve geri alınmasına ilişkin taraflara imzala-
tılan tutanaklar uygulama ekibince dosyalanır.

İzleme ünitelerinin zarar görmesi halinde yapılacak işlemler
MADDE 18 – (1) Yükümlü tarafından izleme ünitelerine zarar verilmesi ya da kulla-

nımının hukuka aykırı olarak engellenmesi hallerinde durum tutanak altına alınarak Cumhuriyet
Başsavcılığına ivedilikle suç duyurusunda bulunulur.

(2) Yükümlü tarafından izleme ünitelerine zarar verilmesi ya da kullanımının hukuka
aykırı olarak engellenmesi ayrıca bu Yönetmelik kapsamında Karar ihlali olarak değerlendirilir.
13 üncü maddede düzenlenen ihlale ilişkin prosedür işletilir.

ALTINCI BÖLÜM
Koordinasyon ve Veriler

Kurumlararası koordinasyon ve eğitim
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemler, Aile ve

Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bağlı, ilgili kuruluşların işbirliği ve koor-
dinasyonunda yürütülür.

(2) Teknik yöntemlerle takip uygulama sürecinde personelin gerek duyacağı matbu
formlar, kılavuz ve benzeri dokümanlar oluşturulur ve gerektiğinde güncellenir.

(3) Teknik yöntemlerle takip sürecinde görev alan personele yönelik bu Yönetmelik
kapsamında görevi bulunan kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyonunda düzenli olarak
eğitim programları hazırlanır ve uygulanır.

Verilerin tutulması ve paylaşılması
MADDE 20 – (1) Teknik yöntemlerle takip sürecine dahil olan vakalara ilişkin bu Yö-

netmelik kapsamında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanları çerçevesinde
bu Yönetmelikte toplanması öngörülen verilerin tutulmasından ve talep üzerine Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bağlı, ilgili kuruluşlar paylaşılmasından sorumlu-
dur.

(2) İzleme süresince ihlal durumunda veya uyarı niteliğinde yükümlü ve şiddet mağduru
ile izleme merkezi tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin kayıt altına alınacağı, sistemin ak-
tivasyonu esnasında kişilere bildirilir. Bunun haricinde özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal ede-
cek şekilde kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez, izlenemez ve kayıt altına alınamaz.

(3) Elektronik izleme merkezinde takibi yapılan kişilere ait verilerin kaydı, işlenmesi
ve paylaşımı 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun
olarak yapılır ve bu veriler 5 yıl süre ile saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve İçişleri

Bakanı birlikte yürütür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU YARARINA ÇALIŞAN

DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA BARINAN
ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA

YARDIMINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu ya-

rarına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme
ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim

Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 188 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Bakanlık Bilişim Sistemi: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak beslenme ve barın-

ma yardımına dair iş ve işlemlerin takip edileceği, işlemlerin hızlı, güvenli, şeffaf bir şekilde
yürütülmesini, sorumlulukların takip edilmesini, hizmet sunumunun e-devlet üzerinden ger-
çekleştirilmesini, etkin bir yönetim, iç kontrol ve denetim sisteminin oluşturulmasını, bürok-
rasinin azaltılmasını, verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve ihtiyaçlara göre raporlan-
masını sağlamak amacıyla internet üzerinden çalışan sistemi,

ç) Barınma yardımı: Vakıf veya dernek yurtlarında kayıtlı ve ücretli olarak barınan öğ-
rencilerin barınmalarına destek olunması amacıyla Bakanlık bütçesinden ödenecek miktarı,

d) Beslenme yardımı: Vakıf veya dernek yurtlarında kayıtlı olarak barınan öğrencilerin
beslenmelerine destek olunması amacıyla Bakanlık bütçesinden ödenecek miktarı,

e) Dernek: Kamu yararına çalışan dernekleri,
f) Genel Müdürlük: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünü,
g) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
ğ) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün hazırlık sınıfı, bilim-

sel hazırlık, yabancı dil destek birimi intibak ve benzeri süreleri dahil öğrenim süresini,
h) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, lisansüstü olarak örgün öğ-

retim programında öğrenim görüp vakıf ve dernek yurtlarında sürekli barınan kayıtlı öğrenci-
leri,

ı) Öğretim yılı: Yükseköğretim kurumlarının akademik takvimine göre belirlenen ders
yılının başladığı tarihten itibaren ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

i) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam
etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

j) Vakıf: Vergi muafiyeti tanınan vakıfları,
k) Yetkili kişi/kişiler: Vakıf ve derneklerin yönetim kurulu veya yetkili organlarının

temsile yetkili seçtiği gerçek kişi/kişileri,
l) Yönetici: Vakıf ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarını yönetmek üzere görev-

lendirilen müdür ve müdür yardımcılarını,
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m) Yurt: Vergi muafiyeti tanınan vakıf veya kamu yararına çalışan derneklere ait yük-
seköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunan yurtları,

n) Yurt müdürlüğü: Vergi muafiyeti tanınan vakıf veya kamu yararına çalışan derneklere
ait yükseköğrenim yurt müdürlüğünü,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Şartlar, Başvuru ve Değerlendirme
Şartlar
MADDE 4 – (1) Beslenme ve barınma yardımı başvuruları iki aşamalı olarak gerçek-

leştirilir. Ön başvuru vakıf ve dernekler tarafından, nihai başvuru ise öğrenciler tarafından ya-
pılır.

(2) Başvuruda bulunacak vakıf ve derneklerde;
a) Vakıfların senedinde, derneklerin tüzüğünde yurt veya eğitim faaliyetlerinin yer alı-

yor olması,
b) En az 2 yıldır yükseköğrenim öğrencilerine dönük yurt hizmeti veriliyor olması,
c) Ülke genelinde en az üç ilde yurdu bulunması veya İstanbul, Ankara, İzmir illerinde

toplam üç yurdu ya da bu illerin herhangi birinde üç yurdu bulunuyor olması,
ç) Ülke genelinde yükseköğrenim öğrencileri için en az 1.000 kapasiteli yurt hizmeti

faaliyeti yürütüyor olması,
şartları aranır.
(3) Öğrenciler, beslenme ve barınma yardımına, vakıf ve derneklere ait yükseköğrenim

öğrenci yurtlarında kayıtlı olarak barınma şartı ile başvurabilir.
(4) Başvuru yapacak öğrencilerde;
a) Haklarında taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis

cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,
b) Bakanlık yurtlarından çıkarma cezası almamış olması,
c) Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini aşmaması,
ç) Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almamış olması,
şartları aranır.
Başvuru
MADDE 5 – (1) Beslenme ve barınma yardımı ön başvuruları vakıf ve dernekler tara-

fından Bakanlık Bilişim Sistemi üzerinden yapılır.
(2) Yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme ve barınma yardımından faydalanmasını

isteyen yurt müdürlükleri adına başvuruları, bağlı oldukları vakıf ve derneklerin temsile yetkili
kişileri yapar.

(3) Başvuru için vakıf ve derneklerden istenen gerekli belgeler, ilgili vakıf ve dernekler
tarafından Bakanlık Bilişim Sistemine yüklenir. İstenmesi halinde gerekli belgeler yöneticileri
tarafından onaylanmış bir şekilde il müdürlüğüne sunulur.

(4) Vakıf ve dernekler sisteme yükledikleri belge ve bilgilerin hatalı, eksik veya yanlış
olmasından doğacak yükümlülükten sorumludur.

(5) Beslenme ve barınma yardımı almak isteyen öğrenciler ise başvurularını kaldıkları
yurt müdürlüklerine yapar.

Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme ve barınma yardımından fay-

dalanmasını isteyen vakıf ve dernekler, yapılacak olan puanlamaya göre sıralanır.
(2) Puanlama kriterleri şu şekildedir:
a) Bakanlık yurtlarının bulunmadığı ilçeler ve Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yurdu

bulunan vakıf ve derneğin bu yerlerdeki her yurdu için 30 puan verilir.
b) Bir önceki yılda kapasitesinin en az %80’i oranında doluluk sağlamış vakıf ve der-

neklerin her yurdu için 20 puan verilir.
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c) Yurtlarında barındırdığı öğrenci sayısının en az %10’u oranında aşağıda belirtilen
öğrencileri ücretsiz olarak barındıran vakıf ve derneklerin her yurdu için 30 puan verilir:

1) Şehit ve gazi çocuklarını.
2) Gazileri.
3) %40 ve üzerinde engel durumu olan öğrencileri.
4) Anne ve babası vefat etmiş olan öğrencileri.
5) Gönüllü gençlik lideri olan öğrencileri.
6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka-

nun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hale gelenlerin
çocuklarını.

7) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme
yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrencileri.

8) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrencileri.
9) Milli Sporcu Belgesi almış öğrencileri.
10) Gönüllü veya geçici köy korucusu çocuklarını.
11) Aylık aile geliri toplamı net asgari ücret ve altında olanların çocuklarını.
ç) Vakıf ve derneklere ülke genelinde barındırdığı öğrenci kapasitelerine göre aşağıdaki

puan verilir:
1.000 - 2.000     öğrenci kapasitesi için            10 puan
2.001 - 3.000     öğrenci kapasitesi için            20 puan
3.001 - 4.000     öğrenci kapasitesi için            30 puan
4.001 - 5.000     öğrenci kapasitesi için            40 puan
5.001 - 10.000   öğrenci kapasitesi için            60 puan
10.000  üzeri     öğrenci kapasitesi için            70 puan
(3) Beslenme ve barınma yardımı alacak öğrencilerin kalacağı vakıf ve dernek yurtla-

rının belirlenmesinde puanlamaya göre oluşacak sıralamaya beslenme ve barınma yardımı yılı
bütçe ödeneği tutarı ile sınırlı kalmak şartıyla öncelik verilir.

(4) Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu kayıtlı barındırdığı öğrencilerin bes-
lenme ve barınma yardımından faydalanabileceği yurtların listesi belirlenir.

(5) Yurt müdürlükleri öğrencilerden almış oldukları talep dilekçesini muhafaza etmekle
ve gerektiğinde il müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür.

(6) Öğrencinin beslenme ve/veya barınma yardımından faydalanmak istememesi du-
rumunda sistem üzerinden beslenme ve/veya barınma yardımı iptal işlemi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Beslenme ve Barınma Yardımı Tutarı, Ödeme, Sorumluluk ve Denetim

Beslenme ve barınma yardımı tutarı
MADDE 7 – (1) Yapılacak beslenme ve barınma yardımının aylık tutarı, Bakanlık yurt-

larında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek üzere her yıl için Bakanlık ve
Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

(2) Bir yılda yapılacak beslenme ve barınma yardımının tutarı yılı bütçe ödeneğini ge-
çemez.

(3) Beslenme yardımı yılda dokuz ayı geçmeyecek şekilde öğrencinin yurtta fiilen ba-
rındığı günler için ödenir.

(4) Barınma yardımı yılda dokuz ayı geçmeyecek şekilde öğrencinin yurtta kayıtlı ol-
duğu süre için ödenir.

Ödeme
MADDE 8 – (1) Yurdun beslenme ve barınma yardımından yararlanacak yurtlar ara-

sında olup olmadığı ve yardım yapılacak öğrencinin şartları taşıyıp taşımadığı il müdürlükle-
rince her ayın sonunda kontrol edilir.
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(2) Gerekli kontroller il müdürlüklerince yapıldıktan sonra, beslenme ve/veya barınma
yardımı ilgili ayı takip eden ayın ilk haftası öğrencinin hesabına yatırılır.

Sorumluluk
MADDE 9 – (1) Yurt müdürlükleri öğrencilerin yurda kayıt durumundaki değişiklikleri

gerçekleştiği gün Bakanlık Bilişim Sistemine işlemekle sorumludur.
(2) Bu Yönetmeliğe göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden ilgili mevzuat

hükümleri doğrultusunda vakıf ve dernekler ile yurt müdürlükleri ve bunların yöneticileri, yar-
dımdan yararlanan öğrenciler, il müdürlüklerinde görevli ve yetkili olanlar sorumludur.

(3) Yurt hizmeti sunan ve yararlananlardan gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle
fazla ödemeye sebebiyet verenler hakkında adli ve idari işlemlerin yanı sıra ödemenin yapıldığı
tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Gençlik
ve Spor Bakanlığına ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde
ödenmemesi halinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.

(4) Yurt yöneticileri Bakanlık Bilişim Sisteminin aktif ve güncel olarak kullanılmasın-
dan ve il müdürlükleri ile koordineli olarak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamaktan sorum-
ludur.

Denetim
MADDE 10 – (1) Bakanlık veya il müdürlüklerince beslenme ve barınma yardımına

ilişkin iş ve işlemlerle ilgili olarak yurtlarda denetim ve inceleme yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Bilgi belge isteme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde, beslenme ve barınma yardımı veril-

mesine esas teşkil eden bilgi ve belgelerin istenmesi ve doğruluğunun araştırılması, münhasıran
ilgili vakıf ve derneklerin sorumluluğundadır.

(2) Yurt müdürlükleri beslenme ve barınma yardımı işlemleri ile ilgili gerek barındır-
dıkları öğrenciler hakkında gerekse diğer konularda Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve bel-
geleri belirlenen süre içerisinde vermek zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ba-

kanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait
Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Beslenme ve Barınma Yardımı Yapılmasına
Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce beslenme

ve barınma yardımından faydalanan vakıf ve dernekler hakkında, tekrar başvurmaları duru-
munda ve bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yer alan şartları taşımaları ha-
linde bir yıl süre ile bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz ve bu Yönetmelikte yer alan
usul ve esaslar çerçevesinde beslenme ve barınma yardımı yapılır. Bu süreyi dolduğu tarihten
itibaren bir kere olmak üzere bir yıl uzatmaya Bakan yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA

KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ

STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2016 tarihli ve 29610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı Hay-
van ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart
Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“beş” ibaresi “sekiz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Ma-
mullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) İşlem görmüş tütün: Sigara ve diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde elde edilen
harmanlanmış tütün, homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün, kıyılmış tütün, şişi-
rilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı,  tütün döküntüleri ile tütün döküntülerinin işlenmesi ile
elde edilen tütünleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında, tesis sahası dışında Ba-
kanlıktan izin almak ve tesisin bulunduğu il sınırları dahilinde olmak kaydıyla ek mamul am-
barı, kurulum öncesi bildirimde bulunmak şartıyla da ek hammadde ambarı kurulabilir. Kulla-
nımından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığa
bildirilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2016 29610
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/1/2017 29951
2- 4/1/2018 30291
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“(18) Makine çalışma testleri, ürün denemeleri, deneme üretimleri ile her ne suretle
olursa olsun yapılan üretimlerde; tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerinde marka adı veya
şirket/firma unvan kısaltması yazılması zorunludur. Tütün mamulü birim paketi ile sigara üze-
rine yazılacak bilgiler işlem öncesi Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Homojenize tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntülerinin işlenmesiyle elde
edilen tütünler ve bu tütünleri üretmek amacıyla tütün damarı ve tütün döküntüleri ile aynı tip-
ten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, şişirilmiş tütün ve kırık tütün ithaline üretim
ihtiyaçları ile sınırlı olarak ve Bakanlıktan Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi almak kaydıyla
izin verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İşlem görmüş tütün ve tütün mamulleri ihracatı

MADDE 14 – (1) İkinci ve/veya üçüncü fıkrada belirtilen işlemleri yerine getiren firma,
ürettikleri tütün mamullerini ve/veya işlem görmüş tütünü serbestçe ihraç edebilir.

(2) İhracat Rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulüne
ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgeler üretim öncesi Bakanlığa bildirilir:

a) İşlem görmüş tütüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu.
b) Tütün mamulüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu, üretim kodlaması veya ben-

zeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi.
c) İhraç edilecek ülke isimleri.
(3) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün ma-

mulleri için Dâhilde İşleme İzin Belgesi almak veya alınan Dâhilde İşleme İzin Belgesini miktar
yönünden revize yapmak amacıyla Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmadan önce Bakanlıktan
ön izin alınır. Ön izin almak amacıyla yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler Bakanlığa
ibraz edilir:

a) İthalat ve ihracat tablosu.
b) Hammadde sarfiyat tablosu.
c) Tütün kullanım oranları tablosu.
ç) Tütün mamulüne ilişkin üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka

bilgisi.
d) İhraç edilecek ülke isimleri.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve bel-

geler, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunanlara, başvuru
tamamlanma tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ön izin verilir.

(5) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün ma-
mulleri için dördüncü fıkra kapsamında Bakanlıktan ön izin aldıktan sonra, Ticaret Bakanlığına
müracaat edilerek Dâhilde İşleme İzin Belgesi alınır. Ön izin başvurusunda belirtilen ithal edi-
lecek tütün ile ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulü bilgilerinin Ticaret Bakan-
lığından alınacak Dâhilde İşleme İzin Belgesindeki ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek işlem
görmüş tütün ve tütün mamulü bilgileri ile aynı olması zorunludur.
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(6) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve/veya
tütün mamulleri üretiminde kullanılan tütünlerin ithalatı, Dâhilde İşleme İzin Belgesinin bir
örneğinin Bakanlığa verilmesi sonrasında, 10 uncu maddenin birinci ve yedinci fıkraları kap-
samında yapılır.

(7) Ticaret Bakanlığı tarafından süresi uzatılan Dâhilde İşleme İzin Belgesinin bir örneği
Bakanlığa iletilir.

(8) İşlem görmüş tütün ve/veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini gerçek-
leştiren firma tarafından yapılabilir.

(9) Bakanlık, ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve/veya tütün mamulleri için; ithalat,
üretim ve ihracat aşamalarında, numune almak dahil her türlü teknik denetim ve analizleri yap-
maya veya yaptırmaya yetkilidir.

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen teknik denetimin usul ve esasları, Bakanlık tarafından
belirlenir.

(11) Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak
üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üzerinde “ihracat amacıyla
üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde,
en az 8 puntoda sabit ve silinemez olarak basılması zorunludur.

(12) İhraç amaçlı tütün mamullerinin üretimi öncesinde marka tescil belgesi, markanın
başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde marka tescil belgesiyle birlikte
markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi Bakanlığa ibraz edilir.

(13) Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılmasına esas teşkil eden ekspertiz raporu Bakanlık
tarafından düzenlenir. Bu raporun hazırlanması için, ithalat, üretim ve ihracat işlemlerinin bi-
tirilmesi ve belge süresi bitiminden en az otuz gün önce Bakanlığa müracaat edilmesi gerekir.

(14) Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen tütünlerin Serbest Dolaşıma
Giriş Rejimi kapsamına alınması ve/veya Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında ithal edi-
len tütünlerin eşdeğer eşya olarak kullanılması Bakanlık iznine tabidir. İzin başvurusunun Ba-
kanlıkça düzenlenecek ekspertiz raporu ile uygunluğunun belirlenmesi halinde firmaya izin
verilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/11/2010 27749
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 16/10/2011 28086
2- 27/12/2011 28155
3- 5/6/2012 28314
4- 4/7/2012 28343
5- 24/12/2015 29572
6- 27/5/2017 30078
7- 31/12/2020 31351
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Sürdürülebilir Gıda

Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Sürdürülebilir Gıda Sistem-

leri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplumda sürdürülebilir gıda bilincinin oluşması için farklı sektörlerden bireylere

eğitimler vermek.
b) Öğrencilere sürdürülebilir gıda, gıda güvenliği, gıda üretimi, tüketimi ve israfı ko-

nusunda topluma katkı sağlayabilecekleri yetkinlikler kazandırmak.
c) Öğrenci ve öğretim elemanlarıyla birlikte akıllı ve dijital tarım ve sürdürülebilir ve

güvenilir gıda konularında projeler yapmak.
ç)  Sürdürülebilir gıda farkındalığının arttırılması için farklı üniversiteler ve eğitim ku-

rumları ile iş birlikleri yapmak.
d) Okul öncesi, ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü seviyelerde sürdürülebilir gıda, gıda

güvenliği, gıda üretimi, tüketimi ve israfı gibi farklı alanlarda dersler hazırlamak.
e) Kamu alanında sürdürülebilir gıda, gıda güvenliği, gıda üretimi, tüketimi ve israfı

bilincini oluşturmak için yerel yönetimlerle ortak etkinlikler yapmak.
f) Sivil toplum kuruluşlarıyla sürdürülebilir gıda çerçevesinde gönüllülüğü arttırmak

için programlar düzenlemek.
g) Özel sektör liderleriyle sürdürülebilir gıda, gıda güvenliği, gıda üretimi, tüketimi ve

israfı konusunda çalışmalar yapmak.
ğ) Sürdürülebilir gıda proje ve çalışmalarını geniş kitlelere yaymak için uluslararası or-

taklıklar yapmak.
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h) Topluma agroekolojik tarım ve tarım 4.0 konularında eğitimler vermek ve alanda
çalışma ve uygulamaların arttırılmasını sağlamak.

ı) Alanda ARGE çalışmalarının arttırılmasını sağlamak.
i) Merkez çalışmaları kapsamında oluşturulacak açık öğrenme platformu aracılığı ile

gıda, tarım ve sürdürülebilirlik hakkındaki hayati bilgilerin dünyanın her yeri ve toplumun her
düzeyinden insan için erişilebilirliğini sağlamak.

j) Tarım ve gıda sektöründe yenilikçi teknolojik çözüm ve yapay zeka temelli akıllı sis-
temlerin ARGE ile geliştirilmesi desteklemek.

k) Dijital tarım, iklim değişikliği, gıda ve tarım sürdürülebilirliği, karbon çiftçiliği, ta-
rımda girişimcilik, agroekolojik tarım, hassas tarım, biyolojik ekonomi, döngüsel ekonomi,
Yeşil Mutakabat, Avrupa Yeşil Düzen Planı ve Küresel Yeşil Yeni Anlaşması (GGND) gibi
alanda önemli konularda eğitimler vermek.

l) Ulusal ve uluslararası düzeyde ARGE ve proje çalışmaları yapmak.
m) Uluslararası politika, çalışma, protokol, plan ve anlaşmaların takibinin sağlanarak

uygun çözümlerinin ülkemize entegre edilmesine destek olmak.
n) Ülke çapında tarım alanında girişimciliğin arttırılması ve desteklenmesine yönelik

çalışmalara odaklanmak.
o) Tarım ve gıda alanında yenilikçi teknolojilerin üretimini ve uluslararası alanda üre-

tilen teknolojileri takip etmek.
ö) İklim değişikliğiyle mücadele amacıyla uluslararası düzeyde oluşturulan Avrupa

Yeşil Düzen Planı, Küresel Yeşil Yeni Anlaşması ve benzeri politikaların Türkiye’de takip ve
uygulamalarını desteklemek.

(2) Merkez; verdiği tüm hizmetlerin, Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerine, mes-
leki ve etik ilkelere bağlı, Üniversitenin misyonuna, gelişime ve yeniliklere açık bir biçimde
öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına uygun olmasına önem verir.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili paydaşlar ile iş birliği içinde akademi, özel sektör, kamu ve sivil topluma eği-

timler vererek eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek.
b)  Sürdürülebilir gıda adına öğrencilere yönelik topluma katkı sağlayabilecekleri yet-

kinlikleri kazandırmayı amaçlayan dersler ve programlar sunmak.
c) Öğrenciler ile sürdürülebilir gıda projeleri düzenlemek.
ç) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin sürdürülebilir gıda adına planlanan de-

ğişimlere hızlı uyum sağlamaları ve yetkinlikleri dahilinde çalışmalar yapabilmeleri için onlara
yardımcı olmak.

d) Üniversitede sürdürülebilir gıda konularında yürütülen eğitim ve araştırma faaliyet-
lerini destekleyerek gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek ve dünya-
nın karşı karşıya olduğu sorunların çözümlerini sahiplenmek adına nitelikli eğitim uygulamaları
sunmak ve sektör ve Üniversite arasında yeni bağlantılar kurmak.

e) Akademik personelin Üniversite misyonuna yönelik ihtiyaçlarının bir bütün halinde
ele alınması suretiyle merkezi olarak bir dizi hizmet sunmak.

f) Öğretim elemanlarıyla birlikte sürdürülebilir gıda konusunda projeler yapmak üzere
farkındalığı arttırmak.

g) Akademik personelin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek.
ğ) Sürdürülebilir gıda konuları kapsamında, Türkiye ve çevresiyle ilgili olarak yerel,

bölgesel ve küresel çapta disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek ve bu faa-
liyetler sonunda ortaya çıkan bilgi, yorum ve analizleri ulusal ve uluslararası kamuoyu ile pay-
laşarak toplumun sürdürülebilir gıda konularındaki farkındalık ve bilgisine katkıda bulunmak.

h) Nitelikli projeler, kurslar, seminerler ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında serti-
fika programları düzenleyerek ve kurum içi ilgili birimlere geri bildirimler vererek sürdürüle-
bilir gıda konularında düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak.

ı) Merkezin çalışma alanları kapsamında eğitimler ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
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i) Sürdürülebilir gıdaya ilişkin müfredat hazırlama konularında danışmanlık hizmeti
vermek.

j) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek ve onlarla iş birliği
içinde çalışmak.

k) Araştırma bulgularını yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda paylaşmak ve bilimsel
yayın haline getirerek basılı ve dijital platformlarda yayımlamak.

l) Merkezin çalışma alanları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar
yapmak.

m) Merkez bünyesinde verilen tüm hizmetleri değerlendirmek, raporlamak ve geliştir-
mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yayınları ve çalışmaları bu-

lunan, Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevi başında
bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-
lışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından
sorumludur.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanları ara-
sından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-
düre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâletin süresi
altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcısı Müdürün vereceği
görevleri yapar.

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 
b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektöre sunmak.
ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre iletmek.
d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek.
e) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurullara baş-

kanlık etmek.
f) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuru-

luna rapor sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanına giren konu-

larda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. 

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ola-
ğanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve top-
lantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak. 
b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı ol-

mak.
c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak. 
ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak. 
d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını be-

lirlemek.
e) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektöre sunmak.
f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin akademik

birimlerini temsil edecek ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda tecrübesi olan, gerek-
tiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen
en çok sekiz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır.

(3) Müdür gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerin-
den yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya ça-
ğırabilir.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Mer-
kezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygulamalı

çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim Kuru-
lunun kararıyla uygulama birimleri kurulabilir. Uygulama birimlerinin başkanları Müdürün
önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

Koordinatör
MADDE 14 – (1) Koordinatör; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde

kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, kendine bağlı işlemlerin gö-
zetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 323)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 406)

MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Em-
lak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nin “I. GİRİŞ” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan
“Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve İskân bakanlarının müş-
terek teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, “arsa ve araziler” ibaresi
“taşınmazlar”, “arsa ve arazilerin” ibaresi “taşınmazların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “II. TANIMLAR” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan “Maliye” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“e) Arsa üretim alanı: Sınırları Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca belirlenen ve Cum-
hurbaşkanı tarafından onaylanan alanı,

f) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya
millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa millî emlak şefliğini,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “III. ARSA ÜRETİM ALANI” başlıklı bölümü yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “IV. ÖN İZİN” başlıklı bölümünün başlığında yer alan
“ÖN” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “ön” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “V. DEVİR İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ” başlıklı
bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Arsa üretim alanlarında bulunan ve Başkanlığın bedelsiz devir talebinde bulunduğu
taşınmazlar İdareye bildirilerek taşınmazlara ilişkin;

a) Tebliğin Ek-1’inde yer alan bilgi formunun,
b) Tapu kayıt örneğinin,
c) Emlak vergi değerinin,
ç) Rayiç bedelinin, 
d) Tebliğin Ek-2’sinde yer alan taşınmazları gösterir renkli haritalı (uzaktan ve yakından

uydu görüntülerini içerir) bilgi notunun,
on gün içinde Bakanlığa gönderilmesi istenir.
(2) İdarece, taşınmazların güncel tapu kaydı ve dosyasındaki bilgi ve belgelere göre ta-

şınmazların devrine engel herhangi bir şerh, beyan veya kısıtlılık olup olmadığı ile taşınmaz-
ların, Tebliğin “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı altıncı bölümünde yer alan taşınmaz-
lardan olup olmadığı tespit edilerek birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgelerle birlikte belirtilen
süre içerisinde Bakanlığa gönderilir.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda aşınmazların devredilemeyecek nitelikte olması
durumunda bu husus Bakanlık tarafından Başkanlığa bildirilir.

(4) Taşınmazların, Tebliğin “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı altıncı bölümü
kapsamında görüş alınması gereken taşınmazlardan olması halinde; ilgili idarelerle yazışma
Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, Bakanlık talimatı doğrultusunda, İdare tarafından da
yapılabilir. Yazışmalar sonrasında devrinde sakınca olmadığı değerlendirilen taşınmazların de-
vir işlemleri İdare tarafından gerçekleştirilir.

(5) Arsa üretim alanı olarak belirlenen alanda kalan taşınmazların devir işlemlerine iliş-
kin Bakanlıkça bilgi ve belge istenilmeksizin doğrudan devir işleminin yapılmasının İdareye
bildirilmesi halinde, bu bölüm hükümlerine göre İdarece yapılan değerlendirme sonucunda,
devrine engel bir durum bulunmayan taşınmazların devir işlemleri İdarece sonuçlandırılır. Bu
fıkra kapsamında ilgili kurumlarla yazışmalar İdare tarafından yapılır. Taşınmazların devredi-
lemeyecek nitelikte olması halinde ise bu durum Bakanlığa bildirilir.
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(6) Devir işlemlerinin herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi halinde, gerekçeleri
ile birlikte Bakanlığa bilgi verilir.

(7) Arsa üretim alanı sınırları içerisinde kalmakla birlikte, Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki tescil harici alanlardan olan ve Başkanlıkça devri talep edilen taşınmazların Hazine
adına tapuya tescil işlemleri öncelikle Başkanlık tarafından yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin “VI. DEVREDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR” başlıklı
bölümünün birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Başkanlığa dev-
redilmez.” ibaresi “devre konu edilemez.” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sar-
fiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılma-
sına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında kalıp Milli Savunma Bakanlığınca dev-
redilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

ç) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre tamamı kıyıda kalan yerler,
d) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kap-

samında olup, ilgisine göre Bakanlık veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca devredilmesi uygun
görülmeyen taşınmazlar,

e) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca milli park, tabiat parkı,
tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalması nedeniyle tahsisi gereken taşınmazlar, 

f) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair
Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalıp devredilmesi uygun
görülmeyen taşınmazlar,

g) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Ka-
nunu kapsamında kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

ğ) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,
h) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalması nede-

niyle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi gereken taşınmazlar (Hazineye ait olmayanlarla
tevhit şartı olanlar ile Hazinenin hissedar olduğu taşınmazlar hariç),”

“k) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kap-
samında özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanlarda ve 2863 sayılı Kanun uyarınca
Bakanlık görev ve sorumlulukları kapsamında bulunan taşınır tabiat varlıkları hariç tabiat var-
lıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanlarında kalıp devredilmesi uygun gö-
rülmeyen taşınmazlar,”

“ö) Bakanlıkça devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin “VIII. KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER”

başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kanun kapsamında Başkanlığa bedelsiz devredilen taşınmazlardan, Bakanlık veya

İdare tarafından imar planı bulunmadığı bildirilen taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar ha-
nesine; “Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca farklı amaçlarda
kullanılmak üzere talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” belirtmesi ko-
nulur.

(2) Birinci fıkraya göre belirtme konularak Başkanlığa devredilen taşınmazlardan uy-
gulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmayan taşınmazların ve üzerinde kat mülki-
yeti/kat irtifakı tesis edilen bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarındaki bahse konu belirtmeler
Başkanlığın veya Bakanlıkla yazışma yapılmaksızın İdarenin talebi üzerine tapu idaresince
terkin edilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe ekte yer
alan Ek-2 eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/7)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kay-
da Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda
Bağlı Mallar Listesinin 19 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı listeye 49-51 inci
sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00)”
“49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00)
50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat
içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP:
3105.59.00.00.11)
51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen
>%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/6/2006 26190

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 13/7/2006 26227

2- 28/11/2007 26714

3- 26/12/2007 26738

4- 27/6/2008 26919

5- 30/9/2010 27715

6- 21/4/2011 27912

7- 1/8/2013 28725

8- 11/3/2016 29650

9- 11/7/2017 30121

10- 22/3/2018 30386

11- 1/6/2018 30438

12- 1/9/2018 30522

13- 28/9/2018 30549

14- 18/4/2019 30749

15- 18/3/2020 31072

16- 2/5/2020 31115

17- 25/5/2021 31491

18- 1/6/2021 31498

19- 4/6/2021 31501
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/43)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı

5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış
veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen
dokunmamış mensucat” ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, doku-
maya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı
koagüle suni deri ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınma-
sına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
f) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ğ) Ürdün: Ürdün Haşimi Krallığı’nı,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 28/5/2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2021/18) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan koagüle suni deri olarak da bilinen 5603.14
GTP’i altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş doku-
maya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve
3921.13 GTP’i altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan,
m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı ürünlerdir.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında
yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum
MADDE 5 – (1) 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/12) ile 5603.14 GTP al-
tında yer alan ÇHC menşeli koagüle suni deri ithalatında 1,9 ABD Doları/Kg tutarında dam-
pinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
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(2) 12/4/2015 tarihli ve 29324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) ile uygulanmakta olan dampinge karşı
önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 16/10/2018 tarihli ve 30567
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 3921.13 GTP altında yer alan
“Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr'ı geçen deri tak-
litleri” tanımlı eşyanın ÇHC menşeli olanları da aynı tutarda dampinge karşı önlem kapsamına
alınmıştır.

(3) 28/5/2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) ile uygulanmakta olan dampinge karşı
önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(4) ÇHC menşeli koagüle suni deri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Ma-
lezya ve Ürdün üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değer-
lendirmeler üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(5) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2018 yılında 20 bin ton

(87 milyon ABD Doları); 2019 yılında 14 bin ton (73 milyon ABD Doları); 2020 yılında 11
bin ton (59 milyon ABD Doları); 2021 (1-6) döneminde ise 5 bin ton (31 milyon ABD Doları)
seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatların 2018-2021 (1-6) döneminde
sırasıyla 4,4; 5; 5,3; 5,6 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Soruşturma konusu eşyanın Malezya’dan ithalatı, 2018 yılında 89 ton (57 bin ABD
Doları); 2019 yılında 2,3 bin ton (1,6 milyon ABD Doları); 2020 yılında 417 ton (637 bin ABD
Doları); 2021(1-6) döneminde ise 242 ton (749 bin ABD Doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.

(4) Söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatların 2018-2021 (1-6) döneminde
sırasıyla 0,6; 0,7; 1,5 ve 3,1 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(5) Bahsekonu eşyanın toplam ithalatı miktar bazında inceleme konusu dönemde sürekli
olarak azalırken, Malezya’dan yapılan ithalatın 2019 yılında bir önceki yılın 26 katına yüksel-
diği görülmektedir.

(6) Anılan eşyanın ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatı da 2018-2020 döneminde miktar
ve değer bazında azalmıştır. Söz konusu ithalat 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde ise bir miktar
artış göstermiş ve 815 ton olarak gerçekleşmiştir. Buna ilaveten, 2018 yılında toplam ithalat
miktarı içinde ÇHC’nin payı %47 iken bu oran 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde %15 olarak
gerçekleşmiştir.

(7) Koagüle suni derilerin Ürdün’den yapılan ithalatı 2018 yılında 21 ton (58 bin ABD
Doları); 2019 yılında 1.331 ton (860 bin ABD Doları); 2020 yılında 447 ton (517 bin ABD
Doları) olarak gerçekleşmiştir. 2021 (1-6) döneminde ise ithalat bulunmamaktadır.

(8) Söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatların 2018-2020 döneminde sırasıyla
2,7; 0,6 ve 1,2 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(9) Soruşturma konusu eşya istatistiklerine Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında
yapılan ithalat rakamları dahildir. Soruşturma konusu eşya ithalatının 2021 yılı ilk 6 aylık dö-
neminde %11’i DİR kapsamında gerçekleştirilmiştir.

(10) Uluslararası ticaret verileri için International Trade Center (Trademap) istatistik-
lerinden faydalanılmış olup anılan kaynakta Malezya’ya ilişkin en güncel istatistikler 2021 yılı
5 aylık döneme, Ürdün’e ilişkin istatistikler 2020 yılına aittir.
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(11) Bu kapsamda, Malezya’nın koagüle suni deri ithalatında en büyük tedarikçinin
ÇHC olduğu görülmektedir. Malezya’nın miktar bazında ithalatı içinde ÇHC’nin payı 2020
yılında %43, 2021 yılında ise %33’tür.

(12) Malezya’nın koagüle suni deri ihracatında 2020 yılında ilk sırada Türkiye yer al-
makta olup anılan ülke ihracatının %21’i Türkiye’ye yapılmıştır.

(13) Ürdün’ün koagüle suni deri ithalatında 2020 yılında ilk sırada %39 payla ÇHC
yer almakta, bunu sırasıyla İtalya ve Türkiye izlemektedir.

(14) Ürdün’den 2020 yılında yapılan koagüle suni deri ihracatının %98’i ise Türkiye’ye
yöneliktir.

Karar ve işlemler

MADDE 7 – (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlen-
dirme Kurulunca Malezya ve Ürdün menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu (GTP)
altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya el-
verişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13
GTP’i altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı
150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı “koagüle suni deri” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin
38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar
verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çer-
çevesinde, Malezya ve Ürdün menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Hak-
sız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) çerçevesinde ÇHC menşeli it-
halatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata
bağlanmasına karar verilmiştir.

(3) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın
bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve
soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin
bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru
formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kı-
lınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.
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(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

Süreler
MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen,
bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden
itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin,
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma
süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili merciye iletilmesi gerekir:
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 95 87, Faks: +90 312 204 87 65
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP
adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP ve e-posta adreslerine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr
(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda
belirtilen posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8175 

—— • —— 
Karaman 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8174 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8167 
 

—— • —— 
 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8108/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 KALEM CNC EĞİTİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 

Komutanlığı ihtiyacı 4 kalem CNC Eğitim Malzemesi 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 (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, 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, 14/09/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 8125/1-1 
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550 ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı, 550 adet Tümleşik 

Bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

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

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, 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, 14.09.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

teklifler ile birlikte 1 adet numune teslim edilecektir. 

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 bilahare bildirilecek 

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

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

kapsamındadır. 8153/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME İŞİ HİZMET ALIMI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Nuri Şeker Uşak  Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2021/2022 Yılı Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posası Paketleme İşi Hizmet Alımı açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no  

1-İdarenin 

:  2021/523495 

a) Adresi :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

   Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası :  0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : 2021/2022 Yılı Kampanya Dönemi  ± % 20 toleranslı 

16.000 ton (Onaltıbinton) yaş pancar posasının, mobil 

tip, silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım 

esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme 

Makineleri ile paketlenmesi, yapılan paketlerin alıcı 

araçlarına yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, 

istiflenmesi, stoklama sahasından satılan paketlerin 

alıcı araçlarına yüklenmesi işidir. 

b)Yapılacağı yer  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası   

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati :  15.09.2021 Çarşamba günü saat 14:30 

4-İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 

118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası)  karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

7-Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 8130/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Samsun İli Canik Belediye Başkanlığından: 

1-) İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 

02/08/2021 tarih ve 11/49 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 

sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendine dayanılarak, aşağıda imar durumu ve 

niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulmuştur. 

Dosya 

No 

Ada/ 

Parsel 
Alanı (m²) 

Hisse 

Durumu 
İmar Durumu 

1.  13747/1  706,90 m²  Tam 

Mülkiyeti Belediyemize ait Samsun, Canik, 

Yenimahalle Kütle işli= 460 m² , Ticaret Alanı 

Yençok=15,50 m yere isabet etmektedir. 

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur. 

2-) ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale 

Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3-) İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: Samsun Canik Belediyesi 

Encümen toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi 

İlkbahar Sokak No: 1   55080 Canik/SAMSUN 15/09/2021 Çarşamba günü saat: 10.30 ’da 

yapılacaktır. 

4-) MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazın tespit edilen 

muhammen bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. (KDV Kanununun 17/4-p 

maddesine göre KDV’ den istisnadır.) 

Dosya 

No 

Ada/ 

Parsel 
Alanı (m²)  Muhammen Bedel (TL.)  Geçici Teminat (TL.) 

1. 
13747/

1 
706,90 m² 

5.100.283,50 TL 

7.215,00 TL m² birim fiyatı 
153.008,51 TL 

En geç 15/09/2021 Çarşamba günü saat: 10.30’ a kadar, ada ve parsel no belirtilerek 

geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir. 

5-) İSTENEN BELGELER: 

a) Nüfus cüzdanı sureti 

b) İkametgâh Belgesi 

c) Vekâleten katılıyorsa vekâletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge 

ç) Geçici teminat makbuzu veya mektubu 

d) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi 

e) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği 

olmadığına dair belge 

f) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname 

g) Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlardan alınmış ve hâlihazırda 

faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge 

ğ) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin 

ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.) 
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h) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ibraz etmesi. 

ı) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili 

olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi. (İhalenin 

yapıldığı yıla ait.) 

i) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese 

yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi 

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi.(Ancak ortak 

girişim olması halinde her bir ortak istekli tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.) 

k) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan 

veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat 

kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir. 

l) Adli Sicil Kaydı 

6-) TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: 

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No: 1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi 

komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul 

edilir. 

Kamuoyuna duyurulur. 8013/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Samsun İli Canik Belediye Başkanlığından: 

1-) İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 

02/08/2021 tarih ve 11/49 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 

sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendine dayanılarak, aşağıda imar durumu ve 

niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulmuştur. 

Dosya 

No 

Ada/ 

Parsel 
Alanı (m²) 

Hisse 

Durumu 
İmar Durumu 

1.  13746/1  1.255,67 m²  Tam 

Mülkiyeti Belediyemize ait Samsun, Canik, 

Yenimahalle Kütle işli= 1.255,67 m² Ticaret 

Alanı Yençok=3 Kat yere isabet etmektedir. 

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur. 

2-) ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale 

Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3-) İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: Samsun Canik Belediyesi 

Encümen toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi 

İlkbahar Sokak No: 1   55080 Canik/SAMSUN 16/09/2021 Perşembe günü saat: 14.00 ’da 

yapılacaktır. 
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4-) MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazın tespit edilen muhammen 

bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. (KDV Kanununun 17/4-p maddesine göre KDV’ 

den istisnadır.) 

Dosya 

No 

Ada/ 

Parsel 
Alanı (m²)  Muhammen Bedel (TL.)  Geçici Teminat (TL.) 

1. 
13746/

1 
1.255,67 m² 

4.394.845,00 TL 

3.500,00 TL m² birim fiyatı 
131.845,35 TL 

En geç 16/09/2021 Perşembe günü saat: 14.00’ a kadar, ada ve parsel no belirtilerek 

geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir. 

5-) İSTENEN BELGELER: 

a) Nüfus cüzdanı sureti 

b) İkametgâh Belgesi 

c) Vekâleten katılıyorsa vekâletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge 

ç) Geçici teminat makbuzu veya mektubu 

d) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi 

e) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği 

olmadığına dair belge 

f) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname 

g) Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlardan alınmış ve hâlihazırda 

faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge 

ğ) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin 

ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.) 

h) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ibraz etmesi. 

ı) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili 

olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi. (İhalenin 

yapıldığı yıla ait.) 

i) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese 

yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi 

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi.(Ancak ortak 

girişim olması halinde her bir ortak istekli tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.) 

k) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan 

veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat 

kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir. 

l) Adli Sicil Kaydı 

6-) TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: 

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No: 1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi 

komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul 

edilir. 

Kamuoyuna duyurulur. 8014/1-1 
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DE 24000 LOKOMOTİFLERE AİT BOSCH TB 72 TİPİ MARŞ MOTORU TAMİR VE 
BAKIM YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2021 / 518915 
İdarenin: 
a) Adresi: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik Hizmetler 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/3 GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası:0 272 213 76 21 /( Dahili 71703 ) - 0 272 214 19 51 
c) Elektronik Posta Adresi  : afyonteknikhizmetser@tcddtasimacilik.gov.tr 
1-İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge 

Müdürlüğü Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğündeki DE 24000 lokomotiflere 
ait 35 Adet BOSCH TB 72 tipi marş motoru tamir ve bakım yapılması hizmet alım işidir.  

2-Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 
ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik 
Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 17/09/2021 günü saat 10/30’a kadar 
verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü 
GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet 
sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup , TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu 
Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT 
BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 
0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara 
yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif 
zarfının içerisinde sunulması gereklidir. 

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

tabi değildir. 8088/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki tabloda bilgileri 
yer alan kadro ilanımız iptal edilmiştir. 

 
İLAN 

NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DERECE ADET NİTELİK 

21-081 

Sosyal 

Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Yönetim ve  

Organizasyon 

İşletme 

Yönetimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Yüksek lisans ve 

Doktorasını İşletme 

alanında yapmış olmak. 

Yönetim organizasyon 

konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

İlan olunur. 8172/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Saruhanlı Hizmet Vakfı, Saruhanlı Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.08.2021 tarihinde 

kesinleşen 15.06.2021 tarihli ve E:2020/80, K:2021/288 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 8072/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Yılmaz Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı.  

VAKFEDENLER: Kazım YILMAZ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 
NO’SU: İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.06.2021 tarihli ve E:2020/457 

K:2021/406 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI: Yılmaz ailesinin çevresi gerekse dışarıda bulunan yardıma muhtaç 

olarak gördüğü gerçek kişilere sosyal yardımlar yapmak maksadıyla faaliyet gösteren tüm kamu 
ve özel kurum ve kuruluşlara karşı gerekli maddi yardımların yapılması amacı ile faaliyet 

gösterecektir. 
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL(SeksenbinTürkLirası) nakit. 

YÖNETİM KURULU: Tahir YILMAZ, Bayram YILMAZ, Kazım YILMAZ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyeti ve yönetim kurulu kararı ile kendi konusu 
ve amacına en uygun olan başka bir vakfa veya genel denetim makamı olan Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 8096/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Tuzcu Vakfı   

VAKFEDENLER : Mehmet Ali Tuzcu, Semra Tuzcu, Aliye Tuzcu, Merve Tuzcu. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: BURSA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 
NO’SU: Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/12/2020 tarihinde kesinleşen, 15/09/2020 

tarihli ve E:2019/373, K:2020/213 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI: Türkiye hudutları dahilinde ve dünyada yardıma muhtaç, ihtiyaç 

sahibi insanlara, kurumlara ulaşabilmek ve imkanlar dahilinde hizmet sağlamak ve vakıf 
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5082 ada,18 
parselde kayıtlı 251.83 m2 yüzölçümlü Mehmet Ali Tuzcu adına kayıtlı taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU: - 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   

Borçların tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’na 
mümkün olmaması durumunda Türkiye’de ve Türk Hukukuna göre kurulu benzer amaçlı bir 

vakıf ya da derneğe bırakılacaktır. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 8102/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8169/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8169/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8169/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8169/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8119/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8120/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8121/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8122/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 8089/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8090/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8091/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8092/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 8073/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8100/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8097/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8067/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8068/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4452)
–– 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda

Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4453)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 4454)
–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültenin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin

Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4455)
–– Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından

Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4456)
–– Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çimenli ve Yeşilköy Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı

Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4457)

–– Batı Karadeniz Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Zonguldak İli, Merkez
ve Çaycuma İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa
Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının
Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4458)

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9H3130 Kızılkaya-Baldıran Enerji Nakil Hattı”nın
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4459)

–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “8G7803 Gelinbuğday DM-Muratlı Enerji Nakil
Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4460)

–– “154 kV Seyhan-Ceyhan-2 Enerji İletim Hattı Yenileme (Yeni Güzergâh) Projesi” Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4461)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468,
4469, 4470, 4471, 4472, 4473)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/443, 444, 445, 446, 447,448)

YÖNETMELİKLER
–– 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik
–– Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında

Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik
–– Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart

Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bahçeşehir Üniversitesi Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406)
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (İhracat 2021/7)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar 

SAYIŞTAY KARARI
–– Sayıştay Başkanlığının 03/09/2021 Tarihli ve 7 Sayılı Kararı 

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


