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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7419 Kabul Tarihi: 20/10/2022

MADDE 1- 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun l/A madde-

sinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bilim,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve

fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 4737 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine

“kurulması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kurulu bölgelere ilave alan” ibaresi eklen-

miş, ikinci cümlesinde yer alan “Bakanlığın önerisi üzerine Kurulca belirlenen yerlerde” ibaresi

“Bakanlıkça belirlenen alanlarda” şeklinde değiştirilmiş, cümlede yer alan “kurulmasına” iba-

resinden sonra gelmek üzere “veya alan ilavesine” ibaresi eklenmiş, üçüncü cümlesinde yer

alan “Kurul kararının Cumhurbaşkanına” ibaresi “Belirlenen alanların Cumhurbaşkanlığına”

şeklinde değiştirilmiş, fıkraya dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler

eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü, dördüncü ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kal-

dırılmıştır.

“Ancak ilan edilen endüstri bölgesi alanından büyük olmamak kaydıyla bölgeye ilave edilecek

alanlara Bakanlıkça karar verilir ve yeni sınırlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Yenilenebilir

enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilen alanlarda, Bakanlığın önerisi ve Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü ile Bakanlıkça tekrar yer seçimi yapılmadan

Cumhurbaşkanınca yenilenebilir enerji üretimine yönelik endüstri bölgelerinin kurulmasına

izin verilebilir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

27 Ekim 2022
PERŞEMBE

Sayı : 31996



“Endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlardaki araziler 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca Bakanlıkça kamulaştırılarak Hazine adına tescil
edilir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından endüstri bölgesi olarak
kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilir.”

“Endüstri bölgesinin yatırıma hazır hâle getirilmesi için gerekli kamulaştırma bedeli
ve etüt, harita, plân, proje dâhil altyapı ile ilgili tüm giderler öncelikle yönetici şirket ve/veya
yatırımcılar tarafından veya Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Ka-
mulaştırma bedeli yönetici şirket tarafından karşılanmış ise 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına
göre işlem yapılır.”

MADDE 3- 4737 sayılı Kanunun 3/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü
fıkrasına “lehine” ibaresinden sonra gelmek üzere “bağımsız ve sürekli nitelikte” ibaresi ek-
lenmiş, maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin
Bakanlığa veya yönetici şirkete başvurusu üzerine, yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçeve-
sinde yönetici şirket ve Bakanlık tarafından belirlenen yatırımcılara, Bakanlıkça ön yer tahsisi
yapılır.”

“Yatırımcı irtifak hakkı veya kullanma izni verilmesinden itibaren yönetmelikte belir-
lenen süre ve esaslar çerçevesinde en geç beş yıl içerisinde yatırımını tamamlamakla yüküm-
lüdür. Verilen sürede yatırımın gerçekleşmemesi durumunda gecikmenin gerekçeleri Bakan-
lıkça değerlendirilir ve gerekirse bu süre bir yıl uzatılabilir. Verilen ek süre içinde yatırımın
gerçekleşmemesi hâlinde Bakanlığın talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığınca irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni sözleşmesi feshedilir.”

“Atık suları ilgili deşarj standartlarında arıtarak belediye altyapısına veren endüstri böl-
gelerinden, belediyelerce atık su uzaklaştırma bedeli alınmaz.”

MADDE 4- 4737 sayılı Kanunun 3/B maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5- 4737 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin başlığı “Teşvik tedbirleri ve mül-

kiyet” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “yeni işe başlayan gerçek ve tüzel kişilerin bu
bölgelerde yapacakları” ibaresi “yer alan” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle ek-
lenmiş, ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad-
deye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara ilişkin olarak Cumhurbaşkanınca ek teşvikler be-
lirlenebilir.”
“Bakanlıkça, kamulaştırılan bu taşınmaz malların kamulaştırma bedelleri Bakanlığın bütçe-
sinden karşılanmış ise, bu taşınmaz mallar üzerinde sözleşmesinde belirtilen süre kadar yönetici
şirket ve/veya yatırımcılar lehine bedeli karşılığında, kamulaştırma bedeli yönetici şirket ve/ve-
ya yatırımcılar tarafından karşılanmış ise yönetici şirket ve/veya yatırımcılar lehine bedelsiz
olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesis edilebilir. İrtifak haklarına ilişkin tüm işlemler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılır.”

“Endüstri bölgelerinde; Hazine adına tescilli taşınmazlar ile bedeli Bakanlığın bütçe-
sinden karşılanmak suretiyle kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan yatı-
rımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilenler, yatırımın tamamlanması şartıyla ve yatırımcının ta-
lep etmesi durumunda Bakanlığın uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
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Bakanlığınca yatırımcıya üzerindeki muhdesatın bedeli alınmaksızın rayiç bedel üzerinden
doğrudan satılabilir. Kamulaştırma bedeli yatırımcılar tarafından karşılanmak suretiyle kamu-
laştırılarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edi-
lenlerin mülkiyeti ise, yatırımın tamamlanması şartıyla ve yatırımcının talep etmesi durumunda
Bakanlığın uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yatırım-
cıya bedelsiz olarak devredilebilir.

Altyapı harcamalarının yönetici şirket tarafından karşılandığı bölgelerde, Hazine adına

tescilli taşınmazlar ile bedeli Bakanlığın bütçesinden karşılanmak suretiyle kamulaştırılarak

Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, altyapının tamamlanması şartıyla Bakanlığın uygun gö-

rüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yönetici şirkete üzerindeki

muhdesatın bedeli alınmaksızın rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir. Kamulaştırma bedeli

yönetici şirket tarafından karşılanmak suretiyle kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen ta-

şınmazların mülkiyeti ise; altyapının tamamlanması şartıyla Bakanlığın uygun görüşü üzerine

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yönetici şirkete bedelsiz olarak devredile-

bilir. Yönetici şirket, mülkiyet devri yapılan alanları; bu Kanun hükümleri gereğince yatırım

yapacağını taahhüt eden yatırımcılara Bakanlığın uygun görüşü üzerine parseller hâlinde veya

işletme binaları da yapmak suretiyle kiraya verebilir veya tapuya geri alım şerhi konmak sure-

tiyle satabilir.”

MADDE 6- 4737 sayılı Kanunun 4/A maddesinin başlığı “İmar plânları ve altyapı”

şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştiril-

miş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Endüstri bölgeleri imar ve parselasyon plânları ile değişiklikleri yönetmelikle belirle-

nen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanır. Onaylı imar ve

parselasyon plânları ve değişiklikleri Bakanlık internet sitesinde ve valilikçe belirlenecek ilan

yerlerinde bir hafta süre ile ilan edilir, itiraz olmaması hâlinde ilan süresinin sonunda yürürlüğe

girer.”

“Endüstri bölgesi sınırları içerisinde kapanan kadastral ve imar yolları ile parklar, her

türlü sorumluluğu endüstri bölgesinin yönetilmesinden sorumlu şirkete ait olmak üzere Hazine

adına tescil olunur.

Endüstri bölgelerindeki altyapı ve üstyapıya ilişkin etüt, harita ve projeler, ruhsat ve

izinler ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve denetimine tabidir.

Endüstri bölgelerindeki altyapı ve üstyapı projelerinin kontrolü, arazi kontrolü ve bun-

lara ilişkin altyapı ve üstyapı inşaatlarının yapım kontrolü ve işletme aşamasındaki kontroller

Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır.

Ruhsatsız veya ruhsata aykırılığı tespit edilen yapılar için 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

İmar Kanununun 32 nci ve 42 nci maddeleri çerçevesinde yapılacak işlemler Bakanlıkça tesis

edilir. Yapılara ilişkin yıkım kararı alınması hâlinde yıkım işlemi Bakanlığın talimatı üzerine

valilik tarafından yapılır. Bu madde kapsamındaki idari para cezaları, Bakanlıkça verilir.

Endüstri bölgeleri içerisinde yer alacak yatırımcılar Bakanlık tarafından onaylanan ruh-

sat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaftır.

3194 sayılı Kanunun mekânsal standartlar ve değer artış payına ilişkin hükümleri en-

düstri bölgelerinde uygulanmaz.
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Endüstri bölgesinin ihtiyacına göre eğitim, Ar-Ge, laboratuvar, enerji, lojistik, sağlık,

güvenlik, kreş, park ve benzeri idari, ticari ve teknik hizmetlerin yer alacağı alanlar bırakılır.

Yatırımcıların ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, ha-

berleşme, spor tesisleri ve benzeri altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu

ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, endüstri bölgelerinin yönetilmesi

ve işletilmesinden sorumlu tüzel kişinin yetki ve sorumluluğundadır. Yatırımcılar elektrik, su,

doğal gaz ve benzeri ihtiyaçlarını endüstri bölgesi tesislerinden karşılamak zorundadır. Endüstri

bölgesinden sorumlu tüzel kişinin izni olmaksızın elektrik, su, doğal gaz ve benzeri ihtiyaçlar

başka bir yerden karşılanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. Ancak elektrik dağı-

tım lisansına sahip endüstri bölgelerinde serbest tüketici sınırını aşan yatırımcılar, tedarikçilerini

seçme hakkını, endüstri bölgesine dağıtım bedeli ödemek kaydıyla kullanabilir.

Endüstri bölgelerinden sorumlu tüzel kişi, yatırımcıların elektrik ihtiyacını karşılamak

amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılır.

Ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın endüstri bölgelerinden sorumlu tüzel kişi veya ya-

tırımcılar kendi ihtiyaçları için elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahiptir. Bu

kapsamda endüstri bölgeleri sınırları içerisindeki elektrik üretim ve dağıtımına ilişkin faaliyet-

ler, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında

yürütülür.

Endüstri bölgesi ilan edilen alanda yatırımcılara ait elektrik ve/veya doğal gaz abone-

liğinin bulunması hâlinde, doğal gaz dağıtımı ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin muva-

fakati ile, elektrik dağıtımı ise Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve ilgili da-

ğıtım lisansı sahibi tüzel kişinin muvafakati ve TEDAŞ’a ait olan dağıtım tesis bedelinin TEDAŞ’a

ödenmesi kaydıyla yapılabilir.

Endüstri bölgelerinde elektriğin dağıtım, üretim ve işletme faaliyetlerine ilişkin usul

ve esaslar, Bakanlığın görüşünü almak kaydıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından

düzenlenir. Endüstri bölgelerinde doğal gazın dağıtım ve işletme faaliyetlerine ilişkin usul ve

esaslar Bakanlıkça düzenlenir.”

MADDE 7- 4737 sayılı Kanunun 4/B maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 4737 sayılı Kanunun 4/C maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- 4737 sayılı Kanunun 4/Ç maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüz elli

bin” ibaresi “yüz bin” şeklinde, “tevsi imkânı sağlayan” ibaresi “büyüklüğündeki ilave” şek-

linde, “, iki yüz bin” ibaresi “yüz elli bin” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “başvurusu” ibare-

sinden sonra gelmek üzere “üzerine” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle

eklenmiş, fıkranın mevcut ikinci cümlesinde yer alan “Maliye” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve

İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiş, mevcut üçüncü cümlesinde yer alan “irtifak hakları”

ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kullanma izinleri”, “çerçevesinde irtifak hakkı” ibaresinden

sonra gelmek üzere “ve kullanma izin” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “işletilmesi

ile bunlara ilişkin giderlerden” ibaresi “işletilmesinden” şeklinde değiştirilmiş, maddeye altıncı

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut yedinci fıkrasına “sure-

tiyle” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlığın izniyle” ibaresi eklenmiş, mevcut sekizinci

fıkrasına “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlığın izniyle” ibaresi eklenmiş,
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mevcut sekizinci ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “Maliye” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve

İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiş ve mevcut onbirinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dör-

düncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, mevcut onikinci fıkrasında yer alan “Kurulca” ibaresi

“Bakanlıkça” şeklinde, “kaldırılmasına” ibaresi “ilanının iptaline” şeklinde değiştirilmiş ve

mevcut onüçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Gerçekleştirme süresi beş yılı geçmemek üzere her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değer-

leme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere güncellenmek kaydıyla en az yedi

yüz elli milyon Türk lirası tutarında yeni yatırım taahhüdünde bulunulması,”

“Ancak başvuru sahibinin talep etmesi ve özel endüstri bölgesi içerisindeki özel mülkiyete

konu arazi maliklerinin bu Kanun hükümleri gereğince yatırım yapacağını taahhüt etmeleri

koşulu ile kamulaştırma yapılmaz.”

“Özel endüstri bölgesinin yatırıma hazır hâle getirilmesi için gerekli kamulaştırma, etüt,

harita, plân, proje dâhil altyapı ile ilgili tüm giderler başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişi tara-

fından karşılanır.

Özel endüstri bölgelerinde yönetim, işletme ve her türlü hizmet masrafları yatırımcılar

tarafından karşılanır. Bu bölgelerdeki yatırımcılar yönetimden sorumlu başvuru sahibine mev-

zuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir.”

MADDE 10- 4737 sayılı Kanunun 4/D maddesinin ikinci ve onbirinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yönetici şirket, kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerde başvuru sahibi tarafından;

Bakanlıkça resen yapılan çalışmalarda ise endüstri bölgesinin kurulacağı il sınırları içindeki

varsa sanayi odaları, yoksa ticaret ve sanayi odası veya Bakanlıkça belirlenen gerçek veya tüzel

kişiler tarafından kurulur.”

“Yönetici şirket, Bakanlığın talebi üzerine faaliyetleriyle ilgili her türlü belge ve bilgiyi

Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görev-

lilerine elli bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar Bakanlıkça idari para cezası ve-

rilir. Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.”

“Yönetici şirketin kurulması, görev ve sorumlulukları, gelirleri ve benzeri hususlar yö-

netmelikle düzenlenir.”

MADDE 11- 4737 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak

yönetmeliklerle düzenlenir.”

MADDE 12- 4737 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 4737 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Münferit yatırım yeri ve ihtisas endüstri bölgeleri

GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce

münferit yatırım yeri olarak tahsis edilen alanlar ile ilan edilen ihtisas endüstri bölgeleri 3 üncü

maddeye göre kurulan endüstri bölgesi olarak kabul edilir.”

MADDE 14- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

26/10/2022
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TBMM KARARLARI
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 6296

26 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 6297
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Recep Tayyip ERDOĞAN
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Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ekim 2022 – Sayı : 31996



YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları
Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında
Kanunun 8 inci maddesine, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 410 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (j), (k), (kk),
(öö), (vv), (ttt) ve (aaaa) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent-
ler eklenmiştir.

“ğ) At ilgilisi: At sahipleri ve bunların vekilleri ile antrenör, jokey, apranti, seyisbaşı,
seyis ve sair hizmetlilerini,”

“j) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,”
“k) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“kk) Kursiyer: Eğitim merkezlerine kaydı yapılmış adayı,”
“öö) Öğretmenler Kurulu: Eğitim merkezi müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenle-

rinden oluşan kurulu,”
“vv) Seyis ve sair hizmetli: Yarış atlarının bakım, besleme, yarış alanına gidiş, dönüş,

gezinti için binek ve yedek işlerinde çalışan ve binicilik dâhil diğer unsurları içeren eğitimleri
alarak bu Yönetmelik hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişiler ile bu hizmetlere yardımcı
sair kişileri,”

“ttt) Yarış Otoritesi: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“aaaa) Yüksek Komiserler Kurulu: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 436 ncı

maddesi ile 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli Kurulu,”
“iiii) Eğitim merkezi: Jokeylik mesleğini icra edecek aprantilerin yetiştirilmesi amacı

ile kurulu Apranti Eğitim Merkezi ile sektörün ihtiyaç duyduğu başta seyisbaşı ve nalbant ol-
mak üzere çeşitli alanlarda kurslar düzenleyen atçılık eğitim merkezlerini,

jjjj) Seyisbaşı: Yarış atlarının bakım, besleme, yarış alanına gidiş, dönüş ve yedek/binek
gezinti işlerinde çalışan, aynı zamanda yanında sigortalı olarak çalıştığı at sahibinin, ekürinin
atlarının veya yanında sigortalı olarak çalıştığı antrenörün sorumluluğundaki atların idmanlarını
yaptıran, bu Yönetmelik hükümlerine göre seyisbaşı lisansı taşıyan kişiyi,

kkkk) Nalbant: Atın tırnak bakımını yapan ve ayağına nal çakan kişiyi,”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer

alan “binici ve seyislerin” ibaresi “binicilerin, seyisbaşların ve seyislerin” olarak, üçüncü fık-
rasında yer alan “on beş” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Binicilerin gerek yarış gerekse idman sırasında ve seyisbaşlarının idman sırasında
kullanacağı kasklar ve vücut koruyucu yelekleri ile ilgili şartlar yıllık yarış programı genel hü-
kümlerinde belirtilir.

g) Resmi yarışlarda lisansı vizeli olan jokeyler ve aprantiler at binebilirler. Atların id-
manlarında ise lisansı vizeli olan jokey, apranti ve seyisbaşları at binebilirler. Yarış Otoritesi
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tarafından apranti lisansı verilen Apranti Eğitim Merkezi üçüncü sınıfa geçen apranti kursiyer-
lerden resmi yarış ve atların idmanlarında at binmeleri uygun görülenler, sanat icra ederler.
Apranti Eğitim Merkezinde eğitim ve öğrenim görmekte olan ve apranti lisansı bulunan kur-
siyerlerin katılacakları koşulara ilişkin usul ve esaslar yıllık yarış programı genel hükümlerinde
düzenlenir. Ayrıca jokey, apranti veya seyisbaşı lisansına sahip olup, antrenör lisansını vizeye
verenler idmanlarda ve start denemelerinde at binebilirler.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş”
ibareleri “iki”, “Beş” ibaresi “İki” olarak, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak forma kullanıldığının veya tescil edildiğinin
tespit edilmesi durumunda Yarış Müessesesinin kararı ile forma değiştirilir.

(3) Atlarda kullanılan aksesuarlar ve kullanılan aksesuarların renkleri at yarışları genel
hükümlerinde düzenlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “katılıp katılmayacağını,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı veya” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “binici veya” ibaresi “binici, seyisbaşı veya” olarak, (e) bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) At hakkında henüz diskalifiye kararı verilmemiş olmakla beraber daha evvelki bir
koşuda yasaklı madde bulunmuş veya hileye alet edilmişse,”

“f) Antrenörü veya binicisi yarış günü rapor alıp yerine antrenör veya binici buluna-
madığı hallerde atın koşudan çıkartılması durumunda, orta vadeli veya uzun vadeli koşular ha-
riç atın kayıtlı olduğu diğer koşularda.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ortak at koşturmak için; en az bir ortağın at sahibi belgesine sahip olması ve at sa-
hibi belgesi olmayan diğer ortaklarla birlikte Yarış Müessesesinin isteyeceği belgeleri temin
ederek, Yarış Müessesesine müracaat etmesi ve onay alması gerekir. At sahibi belgesi olmayan
diğer ortakların da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (hhhh) bendi hükümlerince belirtilen
içeriğe sahip en geç bir ay önce alınmış adli sicil belgesini, Yarış Müessesesinin isteyeceği
diğer belgelerle birlikte her yıl, at sahibi belgesinin vize başvurularının alındığı Kasım ayında
Yarış Müessesesine vermesi gerekir. Ayrıca ortaklar arasında, atın üzerine koşacağı at sahibi
adına düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış ortaklık sözleşmesinin veya muvafakatna-
mesinin Yarış Müessesesine tescil ettirilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri tamamlamayan ortaklı
atlar koşulara katılamaz.

(5) At sahibinin vefat etmesi halinde mirasçıları tarafından malvarlığının belirlenmesi
hususunda açılan tereke davasında ilgili kişinin üzerine kayıtlı olan atlara ilişkin mahkemece
atanan tereke temsilcisinin yetki belgesi ile tayin ettiği kişi veya tereke temsilcisi adına koşmaya
devam eder. Bu kişilerde at sahibi belgesi sahipliği şartı aranmaz.”

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde
yer alan “apranti ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı sınıfta” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“d) Apranti Eğitim Merkezi üçüncü sınıfında öğrenim görmekte olan aprantiler, katıla-
cakları ilk on koşuda geçerli olmak kaydıyla; satış koşuları, açık, Şart 1 ve vadeli koşular hariç,
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34 üncü maddede öngörülen bildirimde açıkça belirtilmek kaydıyla o koşu için resmi prog-
ramda saptanmış ağırlıklardan, beş kilograma kadar (handikap koşularda dört kilograma kadar)
eksik ağırlıkla at binerler, bu ağırlık indirimleri 500’er gram olacak şekilde uygulanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve al-
tıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Türkiye safkan Arap ve İngiliz atı soy kütüğüne kayıtlı Türkiye’de doğmuş safkan
Arap ve İngiliz atları ile Türkiye safkan Arap ve İngiliz atları soy kütüğüne kayıtlı olup, aşım
yaptırılmak üzere yurt dışına Türkiye’deki aşımdan gebe olarak giden kısraklardan o gebelikten
yurt dışında doğan ve doğduğu yıl içinde annesi ile beraber Türkiye’ye getirilen safkan Arap
ve İngiliz tayları koştukları koşularda konulan ikramiyelerin %100’ünü alırlar.”

“a) Türk Soy Kütüğüne kayıtlı Türkiye’de doğmuş atlar ile Türk Soy Kütüğüne kayıtlı
olup, aşım yaptırılmak üzere yurt dışına Türkiye’deki aşımdan gebe olarak giden kısraklardan
o gebelikten yurtdışında doğan ve doğduğu yıl içinde annesi ile beraber Türkiye’ye getirilen
taylara,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 59- (1) At başı beraber hallerinde, at başı beraber kalan atlar, tekrar koştu-

rulmaz. Birincilik için at başı beraber kalan atların hepsi birinci sayılır. 62 nci maddenin üçüncü
fıkrası hükmü saklıdır.

(2) Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı iki ise birincilik ile ikincilik ikra-
miyeleri toplamı, bu iki at arasında yarı yarıya taksim edilir. Üçüncülük ikramiyesi, koşuyu
bunların arkasında bitiren ata verilir.

(3) Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı üç ise koşunun birincilik, ikincilik
ve üçüncülük ikramiyeleri toplamı bunlar arasında eşit olarak taksim edilir. Dördüncülük ik-
ramiyesi, koşuyu bunların arkasında bitiren ata verilir.

(4) Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı dört ise koşunun birincilik, ikin-
cilik, üçüncülük ve dördüncülük ikramiyeleri toplamı bunlar arasında eşit olarak taksim edilir.
Beşincilik ikramiyesi, koşuyu bunların arkasında bitiren ata verilir.

(5) Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı dörtten fazla ise koşunun birincilik,
ikincilik, üçüncülük, dördüncülük ve beşincilik ikramiyeleri toplamı bunlar arasında eşit olarak
taksim edilir.

(6) Koşuların ikincilik, üçüncülük, dördüncülük ve beşinciliklerinde at başı beraber ha-
linin söz konusu olması durumunda da ikramiyeler aynı esasa göre taksim edilir.

(7) At başı beraber hallerinde kupa ve buna benzer bölünmesi mümkün olmayan ödül-
lerin dağıtımında bir anlaşmazlık çıktığı takdirde, Yarış Komiserler Kurulu bu anlaşmazlığı
gerektiğinde kura ile sonuca bağlar ve at sahiplerinin birbirlerine ödemeleri lazım gelen miktarı
belirler.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “jokey
ve seyislerin” ibaresi “jokey, seyisbaşı ve seyislerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “antrenörü
ve seyisi” ibaresi “antrenörü ve seyisbaşı veya seyisi” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “antrenörü
ile seyisi” ibaresi “antrenörü ile seyisbaşı veya seyisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “antre-
nörü veya seyisi” ibaresi “antrenörü veya seyisbaşı ya da seyisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 85– (1) Antrenörlük lisansı verilen meslek yüksekokulu at antrenörlüğü, atçılık

işletmeciliği, atçılık ve antrenörlüğü programlarından veya bölümlerinden mezun olanlar dı-
şındaki kişilerin Yüksek Komiserler Kurulunca açılacak kursları tamamlayıp yapılacak antre-
nörlük sınavında başarılı olmaları gerekir.
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(2) Yarış Müessesesince açılan seyis eğitim kursları sonunda yapılan sınavda başarılı
olanlara seyis lisansı verilir. Ayrıca, Atçılık Eğitim Merkezi bünyesinde verilen seyisbaşı eği-
timini başarı ile tamamlayan seyisbaşlarına, eğitim merkezi tarafından verilecek başarı belge-
sine istinaden Yüksek Komiserler Kurulu tarafından seyisbaşı lisansı verilir.

(3) Antrenör, jokey, apranti, seyisbaşı ve seyislere yeni verilen veya vize edilen lisanslar
ile amatör binici izin belgeleri, bir yarış yılı için geçerlidir. Yüksek Komiserler Kurulu tarafın-
dan, Apranti Eğitim Merkezi ikinci sınıf kursiyerlerine, üçüncü sınıfa geçmeye hak kazandıkları
takdirde apranti lisansı verilir. Üçüncü sınıf eğitim ve öğretim süresi boyunca geçerli olan li-
sanslar, kursiyerlerin ikinci döneme geçememesi veya herhangi bir nedenle Apranti Eğitim
Merkezi ile ilişiklerinin kesilmesi halinde iptal edilir. Yüksek Komiserler Kurulunca, üçüncü
sınıf yıl sonu değerlendirmesinde, başarılı olanların lisansları vize edilir, başarısız olanların ise
lisansları vize edilmeyerek iptal edilir. Tespit edilen tarihte noksansız belgelerle müracaat eden-
lerin lisansları ve izin belgeleri, Yüksek Komiserler Kurulunca vize edilir.

(4) Askerlik hizmetini yapanların veya dış memleketlerde olanların veya mücbir ne-
denlerle lisanslarını vize ettirmek için tespit edilen tarihler arasında müracaat edememiş olan-
ların, mazeretleri ortadan kalktıktan sonra otuz gün içinde müracaat etmeleri halinde lisansları
vize edilir.

(5) Jokey veya apranti, antrenör, seyisbaşı veya seyis lisanslarından birden fazlasına
sahip olanlar o yıl için hangi lisansını vize ettirmek isterlerse durumlarını belirtir bir dilekçe
ile kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat etmeleri gerekir. Jokey, ap-
ranti veya seyisbaşı lisansına sahip olup antrenör lisansını vizeye verenler idmanlarda ve start
denemesinde at binebilirler.

(6) Antrenör, jokey, apranti, amatör binici, seyisbaşı ve seyislerden mücbir sebepler ne-
deniyle belirli süre içinde müracaat edemeyenlerin durumu, lisanslarının vize edilip edilme-
yeceği ibraz edilen resmi belgelerin Yüksek Komiserler Kurulunca incelenmesi suretiyle ka-
rarlaştırılır.

(7) Yabancı uyruklu veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yabancı ülkelere ait lisans
sahibi olan antrenör, jokey, apranti, seyisbaşı ve seyisler Yüksek Komiserler Kurulunun izniyle
sanat icra edebilirler. 15 gün ve daha az süre ile sanat icra etmek isteyenler bu hüküm kapsa-
mında değildir.

(8) Lisansını kaybeden antrenör, jokey, apranti, seyisbaşı ve seyisler kayıt büroları ka-
nalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaatları halinde yeniden lisans alabilirler.

(9) Apranti Eğitim Merkezi ikinci sınıf kursiyerlerinin, üçüncü sınıfa geçmeye hak ka-
zanmaları halinde, Apranti Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilecek yeterlilik belgesi, Yarış
Müessesesi tarafından Yüksek Komiserler Kuruluna gönderilir. Söz konusu belgeye istinaden,
Yüksek Komiserler Kurulunca, Apranti Eğitim Merkezi üçüncü sınıf eğitim ve öğretim süresi
boyunca geçerli olmak kaydıyla apranti lisansı verilir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre jokey
olmaya hak kazanan aprantilere, müracaatları halinde jokey lisansı verilir. Apranti Eğitim Mer-
kezi birinci yıl sonunda veya devamındaki eğitim dönemlerinin sonunda yapılan değerlendir-
melerde başarısız olan kursiyerlere, Atçılık Eğitim Merkezine başvurmaları ve seyisbaşı eğitim
ve öğretim programında yer alan fark derslerini almaları, bu derslerden yapılacak sınavlarda
başarılı olmaları kaydıyla seyisbaşı lisansı verilir.

(10) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenen antrenör kursu sonucunda ya-
pılacak sınavda başarı sağlayanlara, müracaatları halinde antrenör lisansı verilir.

(11) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca her yıl yarış sezonu için lisanslarını
vize ettirecek antrenör, jokey, apranti, seyisbaşı ve seyisler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde
belirtilen belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaatta
bulunurlar. Müracaat tarihi Eylül ayında başlayıp Kasım ayı sonunda biter.
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(12) Meslek yüksekokulu at antrenörlüğü, atçılık işletmeciliği, atçılık ve antrenörlüğü
programları veya bölümlerinden mezun olanlara, antrenör kursu başarı belgesi aranmaksızın,
bu Yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte müracaatları halinde antrenör lisansı verilir. Bu
kişiler lisans verilme tarihinden itibaren mesleklerini icra edebilirler.

(13) Lisansını vize ettirmek suretiyle on yıl süre ile jokeylik yapmış olan kişiler ve
jokey olabilme şartlarını yaşı nedeni ile yitirmiş aprantilerden, 25 yaşını doldurmasından iti-
baren on yıl süre ile lisanslarını vize ettirdiklerini Yarış Müessesesinden alacakları belge ile
kanıtlayan kişilere, gerekli belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla müracaatları halinde
Yüksek Komiserler Kurulunca antrenör lisansı verilir.

(14) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde belgelerini kayıt büro-
suna vermeyenlerin lisansları vize edilmez. Eksik gönderilen belgeler üzerinde hiç bir işlem
yapılmaz.

(15) Lisansını vize ettirmek isteyen cezalı antrenör, jokey, apranti, amatör binici, se-
yisbaşı ve seyisler ceza süreleri sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kayıt bürosu
kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat ettikleri takdirde, lisansları vize edilir. Bu
süreyi geçirmiş olanların lisansları o yarış yılı için vize edilmez.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “Yıl içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Jokey, apranti, amatör binici ve seyisbaşlarından istenen belgeler
MADDE 88- (1) Lisans alacak jokey, apranti, amatör binici ve seyisbaşlarından aşağı-

daki bilgi ve belgeler istenir:
a) Dilekçe.
b) Aprantiler için; Apranti Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilmiş kurs yeterlilik bel-

gesi örneği, amatör biniciler için; Apranti Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilmiş yeterlilik
belgesi örneği ve seyisbaşları için; Atçılık Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilmiş kurs başarı
belgesi örneği.

c) T.C. kimlik numarası beyanı.
ç) Adres beyanı.
d) Altı adet 4,5x6 boyutlarında vesikalık fotoğraf.
e) Jokeylik, aprantilik, amatör binicilik veya seyisbaşılık yapmaya engel bir hali olma-

dığına ve uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu.
f) Adli sicil belgesi.
g) Ergin değil ise veli veya vasisinin muvafakatı.
(2) İlk defa lisans almak isteyen amatör binicilerin, amatör binici koşularının yapılacağı

tarihten en geç on beş gün önce, birinci fıkrada istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri
şarttır. Yüksek Komiserler Kurulu, Yarış Müessesesinin görüşünü alarak lisans verebilir.

(3) Lisanslarını vize ettirecek jokey, apranti, amatör binici ve seyisbaşlarından aşağıdaki
belgeler istenir:

a) Dilekçe.
b) Eski lisans veya izin belgesi.
c) Adres beyanı.
ç) Adli sicil belgesi.
d) Jokeylik, aprantilik, amatör binicilik ve seyisbaşılık yapmaya engel bir hali olmadı-

ğına ve uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu.
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e) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katıldığını
gösterir belge.

f) Lisanslarını ilk kez vize ettirecek olan aprantiler için Apranti Eğitim Merkezi tara-
fından tanzim edilmiş kurs başarı belgesi örneği.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer
alan “Yıl içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “lisansı bulunmayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı veya” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) At sahipliği, antrenörlük, seyisbaşı ve seyislik sıfatları bir şahısta birleşmesi ha-
linde, bu sıfatlardan birisinden dolayı alınan cezalar, diğer sıfatlar için de geçerlidir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Altmışbeş yaşından gün almış jokeyler bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenle-
nen koşularda at binemez ve idmanlarda at çalıştıramazlar.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Apranti, seyisbaşı ve nalbant kursu
MADDE 94- (1) Apranti, seyisbaşı, nalbant kursu, Yüksek Komiserler Kurulu tarafın-

dan belirlenen yerlerde açılır. Apranti Eğitim Merkezinin eğitim ve öğretim süresi üç yıldır.
Seyisbaşı ve nalbant kursu eğitim ve öğretim süresi Yarış Müessesesinin teklifi üzerine Yüksek
Komiserler Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Apranti kursuna müracaat her yıl Haziran ve Temmuz ayları içinde Apranti Eğitim
Merkezi veya Hipodrom Müdürlüklerine yapılır. Ön kayıt için adayın kendisi tarafından Ba-
kanlıkça belirlenen Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğünce onaylanan başvuru
formu doldurulur ve aşağıdaki şartları taşıdığını gösteren belgeleri form ekinde sunar:

a) İlköğretimin 2 nci kademesi (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak ve/veya or-
taöğretim kurumlarında öğrenci olmak. (ilköğretim 2 nci kademeyi bitirmiş olan adayların kur-
siyerliklerinin kesinleşmesi halinde, açık ortaöğretim kurumuna kayıt yaptırmaları zorunlu-
dur.)

b) Kursiyer seçme sınavlarının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla on-
yedi yaşından gün almamış olmak.

c) Otuz-kırkbeş kg. arasında bulunmak.
ç) Boy uzunluğu 130-165 cm. arasında olmak.
(3) Ağustos ayı içinde yapılan sınavlarda başarılı olan adayların kesin kayıtları eğitim

ve öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar yapılır. Eylül ayı içinde yeni eğitim ve öğretim
yılına başlanır. Kursiyer seçimlerinde başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Mevcut ilköğretim sisteminin, 2 nci kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamladı-
ğına dair öğrenim belgesinin aslı veya ortaöğretim kurumunda öğrenci olduğuna dair öğrenim
belgesinin aslı.

b) Adres beyanı.
c) Devlet hastanesinden veya özel hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
ç) Dört adet 4,5x6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf.
d) Adli sicil belgesi.
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e) Apranti kursiyerin velisi veya vasisince notere onaylattırılmış muvafakatname ve ta-
ahhütname belgesi.

(4) Seyisbaşı kursuna müracaat her yıl Yüksek Komiserler Kurulu tarafından belirlenen
ve ilan edilen tarihler içinde Atçılık Eğitim Merkezi veya Hipodrom Müdürlüklerine yapılır.
Seyisbaşı kursuna ön kayıt için adayın kendisi tarafından, matbu başvuru formu doldurulur ve
aşağıdaki şartları taşıdığını gösteren belgeleri form ekinde sunar.

a) İlköğretim sisteminin 2 nci kademesinden (ikinci 4 yıllık kısmından) mezun olmak,
2 nci kademeyi bitirmiş olan adayların açık ortaöğretim kurumuna kayıt yaptırmaları zorunlu-
dur.

b) Onaltı yaşından küçük olmamak.
c) Yetmişbeş kg.’den ağır olmamak.
ç) Seyisbaşılık yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak.
(5) Yüksek Komiserler Kurulunun belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde yapılan, be-

deni yetenek sınavı ile yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan seyisbaşı adayları, Atçılık Eğitim
Merkezinin kapasitesi de dikkate alınarak Yarış Müessesesince kesin kayıt için davet edilir.
Yüksek Komiserler Kurulunun belirleyeceği tarihte eğitim ve öğretime başlanır. Kursiyer se-
çimlerinde başarılı olan ve kayıt hakkı kazanan seyisbaşı adaylardan aşağıdaki belgeler iste-
nir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) İlköğretim sisteminin 2 nci kademesinin (ikinci 4 yıllık kısmını) diplomasının veya

mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti.
c) Adres beyanı.
ç) Devlet hastanesinden veya özel hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
d) Dört adet 4,5x6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf.
e) Adli sicil belgesi.
f) 18 yaşını doldurmamış olan seyisbaşı kursiyerler için velisi veya vasisince notere

onaylattırılmış muvafakatname ve taahhütname belgesi.”
MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 96- (1) Kursiyerlerin seçimi, Yarış Müessesesince oluşturulacak kurullar ta-

rafından yapılır. Kurullar aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Her bir kurul için Yüksek Komiserler Kurulundan iki temsilci.
b) Her bir kurul için Yarış Müessesesi yönetim kurulundan iki üye.
c) Apranti kursu için Apranti Eğitim Merkezi müdürü ve müdür yardımcısı ve Atçılık

Eğitim Merkezi kursları için Atçılık Eğitim Merkezi müdürü ile at bakımı ve binicilik baş eğit-
meni.

ç) Kurs binicilik öğretmenlerini temsilen Apranti Eğitim Merkezi için üç binicilik öğ-
retmeni, Atçılık Eğitim Merkezi için ise iki at bakımı ve binicilik eğitmeni.

d) Apranti Eğitim Merkezi kursiyerlerinin seçimi için branş/rehber/diğer derslerin öğ-
retmenlerini temsilen bir öğretmen.

e) Her bir kurul için bir işyeri hekimi.
(2) Apranti Eğitim Merkezi ve Atçılık Eğitim Merkezi kursiyer seçim kurulu, Yüksek

Komiserler Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında en az üçte iki çoğunluk ile toplanır. Ka-
rarlar oy çokluğuyla alınır. Oylama, açık oylama ile yapılır. Oyların eşit çıkması halinde baş-
kanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

(3) Kursiyer adaylarının seçimi; bedeni yetenek sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak
üzere üç bölümden oluşur. Birinci bölüm olan bedeni yetenek sınavında yüz üzerinden altmış
puan alan adaylar, ikinci bölüm olan yazılı sınava katılmaya hak kazanırlar. İkinci bölümde,
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adaylara genel kültür derslerini içeren yazılı sınav uygulanır. Bu sınavda yüz üzerinden altmış
puan alan aday, üçüncü bölüm olan sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda da altmış ve üzeri puan
alanlar kursa kayıt hakkı kazanır. Kursa kayıt hakkı kazanan aday sayısı, kursa kabul edilecek
kursiyer sayısından az ise Kurul, yazılı sınav puanı 50 puana kadar olan adayları, puanı en yük-
sekten en düşüğe doğru sıralar ve en yüksek puanlı adaydan başlamak kaydıyla kalan kontenjan
sayısı kadar kursiyer adayını sözlü sınava alır. Söz konusu sözlü sınavda altmış ve üzeri puan
alan aday, kursa kayıt hakkı kazanır. Belirlenen kursa alınacak apranti kursiyer adayı, seyisbaşı
kursiyer adayı ve Atçılık Eğitim Merkezinde açılacak diğer kurslara kabul edilecek kursiyer
adayı sayısı azami olup, bedeni yetenek, yazılı ve sözlü sınavlarda yeterlilik gösteren aday sa-
yısı ile kurs açılır. Kursa asıl olarak kabul edilecek adayların belirlenmesinden sonra, kalan
adaylar yazılı ve sözlü sınav puan toplamlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır
ve en yüksek puanlı adaydan başlanması kaydıyla en fazla beş adayın isimlerinin belirtildiği
yedek liste hazırlanır. Apranti Eğitim Merkezine kayıt hakkı kazanmış olup, kursa zamanında
kayıt yaptırmayan veya eğitim ve öğretimin başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içeri-
sinde Apranti Eğitim Merkezi ile ilişiği herhangi bir nedenle kesilen kursiyerin yerine yedek
adaylar, yedek liste sıralamasına göre ve eğitim ve öğretime başlanma tarihinden itibaren en
fazla kırkbeş gün içerisinde, kursa fiili olarak başlamaları şartıyla kabul edilir. Atçılık Eğitim
Merkezine kayıt hakkı kazanmış olup, kursa zamanında kayıt yaptırmayan veya eğitim ve öğ-
retimin başlama tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Atçılık Eğitim Merkezi ile ilişiği
herhangi bir nedenle kesilen kursiyerin yerine yedek adaylar, yedek liste sıralamasına göre ve
eğitim ve öğretime başlanma tarihinden itibaren en fazla onbeş gün içerisinde, kursa fiili olarak
başlamaları şartıyla kabul edilir. Herhangi bir nedenle ilişiği kesilen kursiyerin yerine, yukarıda
belirtilen sürelerden sonra, yedek aday kabul edilmez.

(4) Kursiyer seçimi esnasında, her bir kurul üyesi adaylar için olumlu ve olumsuz gö-
rüşlerini Yüksek Komiserler Kurulunun belirlediği formlara yazar ve imzalar.

(5) Seçim sonuçları tutanak altına alınır ve kursiyer seçim kurulu tarafından onaylanarak
eğitim merkezlerine işlemlerin yapılması için gönderilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 97- (1) Her yıl kursa alınacak kursiyerlerin sayısı Temmuz ayı içinde Eğitim

Merkezlerinin kapasitesi ve görüşleri dikkate alınarak, Yarış Müessesesince belirlenir.
(2) Kursiyer adaylarının seçiminde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:
a) Apranti kursiyer adayı için boy.
b) Kilo.
c) İlköğretim sisteminin 2 nci kademesinin (ikinci 4 yıllık kısmının) diploması veya

mezuniyet belgesi notu.
ç) Kendini ifade etme becerisi.
d) Yazılı sınav başarı notu.
e) Bedeni yetenek sınavı başarı notu.”
MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 99- (1) Eğitim ve öğretim müfredatı eğitim merkezleri tarafından hazırlana-

rak Yüksek Komiserler Kurulunca onaylandıktan sonra icra edilir. Yarış Müessesesinin teklifi,
Yüksek Komiserler Kurulunun onayı ile bir eğitim ve öğretim dönemi öncesinde olmak kay-
dıyla, eğitim ve öğretim müfredatında değişiklik yapılabilir.

a) Ek-3’te yer alan müfredat çerçevesinde eğitim ve öğretim yapan Apranti Eğitim Mer-
kezine yeni kayıt yaptıran birinci sınıf apranti kursiyerler ile ikinci ve üçüncü sınıf apranti kur-
siyerler Eylül ayında Apranti Eğitim Merkezinin belirleyeceği tarihte eğitim ve öğretim faali-
yetine başlar ve kursiyerlerden Temmuz ayı başında başarılı olanlar bir üst sınıfa geçer. İkinci
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ve üçüncü sınıfa geçen apranti kursiyerlere, Temmuz ve Ağustos aylarında, yeni eğitim ve öğ-
retim yılının başlayacağı tarihe kadar, tatbiki binicilik dersi ile beden eğitimi ve spor dersinin
verilmesine devam edilir. Atçılık Eğitim Merkezi kursiyerleri için eğitim ve öğretim dönemi,
Yüksek Komiserler Kurulu tarafından kurs seviyelerine göre belirlenir ve ilan edilir.

b) Derslerin başlangıç ve bitiş saatleri ile ders süreleri mevsim ve hava şartlarına bağlı
olarak öğretmenler kurulunca belirlenir.

c) Birinci sınıf, ikinci sınıf veya üçüncü sınıf birinci dönem sonu değerlendirmelerinde
başarısız olan apranti kursiyerler veya Temmuz ayı başında üst sınıfa geçme hakkını kaybeden
apranti kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilir ve bu kursiyerler kurs hakkını kaybederler. Ancak
birinci sınıfı tamamlayan ve ikinci sınıfa geçmeye hak kazanamayan veya devamındaki eğitim
dönemlerinin sonunda yapılan değerlendirmelerde başarısız olan kursiyerlere; seyisbaşı eğitim
ve öğretim programında yer alan fark derslerini almaları ve bu derslerden yapılacak sınavlarda
başarılı olmaları koşuluyla Yarış Müessesesi vasıtasıyla ve bu Yönetmelik esasları dahilinde
müracaatları halinde, Yüksek Komiserler Kurulunca seyisbaşı lisansı verilir.

ç) Üçüncü sınıfa geçmeye hak kazanan ikinci sınıf apranti kursiyerlere, lisans işlemleri
için, Apranti Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan yeterlilik belgesi verilir ve lisans için gere-
ken diğer belgelerle birlikte, Yarış Müessesesi aracılığı ile Yüksek Komiserler Kuruluna baş-
vurulur. Üçüncü sınıf ikinci dönem sonu değerlendirmesinde başarılı olanlar Apranti Eğitim
Merkezinden mezun olurlar ve başarı belgesi verilir. Mezun aprantilerin lisanslarının vize edil-
mesi için başarı belgesinin bir örneği Yarış Müessesesi aracılığıyla Yarış Otoritesine gönderi-
lir.

d) Apranti kursiyerlerin, dönem veya sınıf geçebilmeleri veya mezun olabilmeleri için
bu Yönetmelikte belirtilen dönem veya sınıf geçme baremlerine ulaşmaları şarttır.

e) Üçüncü sınıfa geçen apranti kursiyerler Ağustos ayından itibaren, binicilik becerile-
rini geliştirmeleri, mesleki deneyim kazanmaları, sektörü tanımaları ve çalışma hayatına uyum
sağlamaları maksadıyla Apranti Eğitim Merkezi ile aynı il sınırları içerisindeki hipodromda
bulunan, at sahiplerinin yanına veya binicilik öğretmenlerinin nezaret etmesi suretiyle farklı
at sahiplerinin atlarını çalıştırmaları için sahaya, staja gönderilirler. At sahiplerinin yanında staj
yapacak kursiyerler için at sahipleriyle sözleşme imzalanır. Atçılık Eğitim Merkezi kursiyer-
lerinin staj programı, Yarış Müessesesi tarafından belirlenir. Apranti kursiyerlerin ve seyisbaşı
kursiyerlerin at sahipleri yanındaki veya farklı at sahiplerinin atlarının idmanı için sahadaki
çalışmaları her ay sonunda staj raporu ile izlenir.

f) Kursiyerlere, staj çalışmalarından dolayı at sahipleri tarafından ücret ödenmez.
g) Staj yapmak amacıyla görevlendirilen kursiyerlere çalışmalar esnasında uymaları

gereken sorumlulukları tebliğ edilir.
(2) Kurslara bir eğitim ve öğretim yılı içinde mazeretsiz olarak toplam on gün devam

etmeyenlerin kurs ile ilişiği kesilir. Sağlık durumundan dolayı kursa devam edemeyenler, de-
vamsızlıklarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu ile kurs idaresine
ibraz etmek zorundadırlar. Ancak bir yıllık eğitim ve öğretim süresi boyunca toplam iki aydan
fazla rapor alanlar takip eden yıl içinde sınıf tekrarı yaparlar.

(3) Kursiyerlerin eğitim ve öğretim yılı içinde yapmış oldukları devamsızlıkları zamana
bağlı kalmaksızın yazılı olarak velilere duyurulur.

(4) İki yarım günlük devamsızlık bir tam gün olarak kabul edilir.
(5) Kurstaki işleri aksatmayacak şekilde, birinci sınıf apranti kursiyerlere Şubat ayı içe-

risinde dönüşümlü olarak on gün, ikinci ve üçüncü sınıf apranti kursiyerlere Şubat ve Temmuz
ayları içerisinde on günlük periyotlar halinde dönüşümlü olarak toplam yirmi gün izin verilir.
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(6) Üçüncü sınıf apranti kursiyerler, koşulara katılmaları halinde, aynı ay içerisinde,
ders programında belirtilen ders saatinin en fazla % 50’si oranında derse katılmayabilirler, ko-
şunun düzenleneceği hipodroma gidiş-dönüş dâhil izinli sayılırlar ve koşu sonrası binicilik öğ-
retmeni nezaretinde Apranti Eğitim Merkezine dönerler. Daha fazla oranda derse katılmamaları
devamsızlık olarak kabul edilir.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve
yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ara sınav notlarının %40’ı, final notlarının %60’ı alınarak dönem veya sınıf geçme
notu hesaplanır. Apranti kursiyerler için binicilik öğretmenleri, apranti kursiyerlere gerek ara
sınav notu, gerekse final notu verirken, kursiyerlerin staj çalışmalarını ve koşulardaki perfor-
manslarını da dikkate alırlar.

(4) Öğretmenler puanlamayı yüz puan üzerinden yapar ve aşağıdaki karşılıkları beşlik
not sistemi ile karneye geçirir. Apranti kursiyerin birinci sınıf birinci dönemden veya ikinci
sınıf birinci dönemden veya üçüncü sınıf birinci dönemden ikinci döneme geçmesi veya birinci
sınıfların ikinci sınıfa geçmesi veya ikinci sınıfların üçüncü sınıfa geçmesi veya üçüncü sınıf-
ların mezun olabilmesi için binicilik derslerinin ortalamasının en az beş tam puan üzerinden
üç olması şarttır. Kültür dersleri için geçer not en az beş tam puan üzerinden ikidir. Kursiyerler,
mesleki derslerden en az üç not baremine, diğer derslerden en az iki not baremine ulaşamadık-
ları takdirde apranti kursiyerler birinci sınıf veya ikinci sınıf veya üçüncü sınıf birinci dönemden
ikinci döneme veya birinci sınıf veya ikinci sınıflar bir üst sınıfa geçemezler, iki dönem orta-
laması neticesinde mesleki derslerden en az üç not baremine, diğer derslerden en az iki not ba-
remine ulaşamadıkları takdirde apranti kursiyerler sınıf geçemezler veya üçüncü sınıflar mezun
olamazlar. Not baremleri aşağıdaki gibidir:

85,00-100=5= Pekiyi
70,00-84,99=4= İyi
60,00-69,99=3= Orta
50,00-59,99=2= Geçer
0-49,99 =1= Geçmez”
“(6) Eğitim merkezi kursiyerlerinden onsekiz yaşını doldurmamış olanların, kurstaki

başarıları ve disiplin durumları öğretmenler tarafından kursiyer izleme raporu ile dört ayda bir
velilere bildirilir.

(7) Ara ve final sınav neticeleri matbu forma yazılarak, apranti kursiyerler için Apranti
Eğitim Merkezine imza karşılığı teslim edilir. Teslim edilen ara/final sınav evraklarının en az
bir yıl ve sınav neticelerinin en az beş yıl süreyle kurs arşivinde saklanması şarttır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, onuncu ve
ondokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yirminci ve yirmibirinci fıkralarına aşa-
ğıdaki bentler sırasıyla eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kursiyerler, bu Yönetmeliğe aykırı davranış içinde bulundukları zaman kendileri-
nin yazılı savunması alınır. Kursiyerlere verilecek tüm cezalar Öğretmenler Kurulu tarafından
verilir ve ceza yazılı olarak bildirilir.”

“(4) Kursiyerlerinden onsekiz yaşını doldurmamış olanlara verilen her türden cezalar
kursiyer velilerine de yazılı olarak bildirilir.”

“(6) Aşağıda belirtilen suçları işleyen kursiyerlere ihtar cezası ile davranış puanından
8 puan düşme cezası verilir:

a) Kursu, kursun eşyasını ve çevresini kirletmek.
b) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak.
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c) Kılık kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak.
ç) Onsekiz yaşını doldurmamış olan kursiyerler için tütün veya tütün mamullerini bu-

lundurmak veya içmek.
d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak.
e) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarı-

lara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç gerecini kullanmamayı alışkanlık haline ge-
tirmek.

f) Yalan söylemek.
g) Kursa geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve

diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak.
ğ) Kurs kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden

aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullan-
mak.

h) Kurs içinde veya dışında kursun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız
davranmak.

ı) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.
i) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak.
j) Yasaklanmış, müstehcen yayınları kursa ve kursa bağlı yerlere sokmak veya yanında

bulundurmak.
k) Kurs yetkililerinin ve Öğretmenler Kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazıla-

rını almaktan kaçınmak.
l) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç gereç bulundurmak.
m) Kurs tarafından istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri kursa geç bildirmek,

yanlış bildirmek veya bildirmemek.
n) Bilişim araçlarını, kurs yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma ya-

parak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-posta göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak
eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak.

o) Şaka amaçlı dahi olsa vurmak, itmek, sözel şiddette bulunmak.
ö) Nöbet veya staj görevini yerine getirmemek, staja geç gitmek veya erken ayrılmak.
p) Eğitim merkezleri içerisinde belirlenmiş olan kişisel veya çevre temizliği ile ilgili

kurallara riayet etmemek.
r) Binicilik dersinde veya staj esnasında, koruyucu kask ve yelek ile diğer binicilik mal-

zemelerini giymeden ata binmek veya eğitim merkezi tarafından verilmiş olan veya uygun gö-
rülen koruyucu kask ve yelek ile diğer binicilik malzemeleri haricinde başka malzemeler kul-
lanmak.

s) Binicilik için gerekli ekipmanları kontrol etmeden ata binmek.”
“k) Yatılı kurslarda izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak,

izin süresini özürsüz olarak uzatmak.
l) Sağlık ve iş güvenliği kurallarına uymamak.
m) Atların bakım ve beslemesini yapmamak.”
“(10) Öğretmenler Kurulu, eğitim merkezi müdürünün başkanlığında veya müdürün

yetkilendireceği müdür yardımcısı veya bir öğretmen başkanlığında toplanır. Kararlar oy çok-
luğuyla alınır. Oylama, açık oylama ile yapılır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu
taraf çoğunluğu sağlamış olur.”

“(19) Takdir edilen disiplin cezasının yanında eğitim merkezi veya kişi mallarına verilen
zararlar, zarara yol açan kursiyerden veya onsekiz yaşını doldurmamış olan kursiyerlerin veli-
sinden tazmin edilir.”
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“c) On gün süreli kurstan uzaklaştırma ile davranış puanından 26 puan düşülür.”
“ç) On gün süreli kurstan uzaklaştırma cezası için davranış puanından 26 puan düşülür,

eğitim merkezinden on gün süreli uzaklaştırma cezası alan onsekiz yaşını doldurmamış olan
kursiyer, velisine teslim edilir. Bu cezayı alan kursiyerlerin uzaklaştırma cezası süreleri boyunca
eğitim merkezinde kalmalarına izin verilmez.”

“(22) Aşağıda belirtilen suçları işleyen kursiyerlere on gün süreli kurstan uzaklaştırma
cezası ile davranış puanından 26 puan düşme cezası verilir:

a) Diğer kursiyeri tıbbi müdahale gerektirecek şekilde yaralamak.
b) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziya-

retçilere fiziksel şiddet uygulamak.
c) Atı dövmek.”
MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci, dördüncü, onuncu ve on-

birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(1) Eğitim ve öğretim yılının sonunda, davranış puanı yüz olan ve tüm derslerinin ba-

şarı ortalaması beş not bareminde olan kursiyerlere takdir belgesi verilir.”
“(4) Kursiyerler, kıyafetlerini kurs süresince eğitim merkezi sınırları dâhilinde temiz

ve intizamlı olarak giymek zorundadırlar. Aksi davranış içinde bulunanlar ile kursiyerlere ya-
kışmayan kılık ve kıyafet sergileyenlere ilgili disiplin hükümleri uygulanır.”

“(10) Kursiyerlere ödenecek gider karşılıkları, öğretmen ücretleri, ilaç, kursiyerler için
yaptırılan ferdi kaza sigortası kapsamında ödenmeyen hastane masrafları, giyim malzemeleri
ile araç ve gereçler, büro giderleri, yarış gelirlerinden karşılanır.

(11) Beklenmedik ve ailevi mazeretleri nedeniyle kursiyerlere azami beş güne kadar
mazeret izni verebilir.”

“(12) On gün süreli kurstan uzaklaştırma cezası alması nedeniyle eğitim merkezinden
uzaklaştırılan kursiyerlerin, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, eğitim merkezi tara-
fından belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.

(13) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elve-
rişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve
işleyişe ilişkin usul ve esaslar Yarış Müessesesince ayrıca belirlenebilir.

(14) Apranti Eğitim Merkezi kursiyerlerinin mezuniyet puanı, birinci, ikinci ve üçüncü
sınıfların yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı hesaplanırken,
puanın virgülden sonraki iki basamağı da değerlendirmeye alınır. Mezuniyet puanı en yüksek
olan kursiyer, kurs birincisi olarak tespit edilir. Mezuniyet puanlarının eşit olması halinde,
üçüncü sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan kursiyer, kurs birincisi seçilir. Eşitlik bozulma-
dığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru, eşitlik bozuluncaya kadar, kursiyerlerin
yıl sonu başarı puanları incelenerek kurs birincisi tespit edilir. Aksi takdirde kurs birincisi öğ-
retmenler kurulu kararıyla tespit edilir.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 103- (1) Kursiyerlere, eğitim ve öğretim süresince her yıl Yarış Müessesesi

tarafından ölüm ve kalıcı sakatlık ve belirli limit dâhilinde tedavi teminatını kapsayan özel
ferdi kaza sigortası yaptırılabilir. Özel ferdi kaza sigortası yaptırıldığı takdirde sağlık harca-
maları öncelikle ferdi kaza sigortasından karşılanır, ferdi kaza sigortası kapsamında ödenmeyen
hastane masrafları yarış gelirlerinden ödenir.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Apranti lisansı alabilmek için, Apranti Eğitim Merkezinde eğitim ve öğretim ve-
rilmekte olan ikinci sınıf apranti kursiyerlerin, üçüncü sınıfa geçmeye hak kazanmış olması
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zorunludur. Aprantilere, yarış atı sahibi olmamaları kaydı ile lisans verilir. Lisansı vizeli olan
aprantiler koşularda at binebilir ve idmanlarda at çalıştırabilir.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“At sahibi formalarına reklam alınması, yapılan anlaşmanın ibrazı neticesinde Yarış Müesse-
sesinin onayına tabidir.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-
sinde yer alan “antrenör ve seyisler” ibaresi, “antrenör, seyisbaşı ve seyisler” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Seyis olabilmek için Yarış Otoritesince açılan eğitim kurslarına katılarak, başarılı
olmak ve lisans almak zorunludur. Seyisbaşı lisansı alabilmek için Yarış Otoritesince Atçılık
Eğitim Merkezi bünyesinde açılan seyisbaşı kursunu başarıyla bitirmek zorunludur. Lisansı
vizeli olan seyisbaşı, idmanlarda sadece yanında sigortalı olarak çalıştığı at sahibinin veya ekü-
rinin atlarını veya yanında sigortalı çalıştığı antrenörün sorumluluğundaki atları çalıştırabilir.
Başka at sahibinin veya ekürinin atlarını veya başka antrenörün sorumluluğundaki atları id-
manlarda çalıştıranlar hakkında 117 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve (b) bendinin
(1) numaralı alt bendinde belirtilen disiplin cezaları uygulanır.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (l)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) En az ilköğretim sisteminin 1 inci kademesi veya buna eşdeğer mezuniyet belgesine
sahip olmak,”

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 117 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “amatör
binici,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bini-
cisi ve seyisinin” ibaresi “binicisi ve seyisbaşının veya seyisinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Lisansı olmayan seyis, seyisbaşı ve lisansı olmayan binici çalıştıran antrenöre,
yarış usul ve esaslarına aykırı davranışından dolayı iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve-
rilir. Bu cezaya rağmen lisansı olmayan seyisi, seyisbaşı veya lisansı olmayan biniciyi çalıştır-
maya devam ettiği takdirde antrenöre ayrıca, on beş gün süreyle tribün ve eklentileri dışında
yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.”

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ça-
lıştırıcı seyisleri” ibaresi “seyisbaşlarına” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan
“iştirak ettirmeyen antrenörlere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilk seferinde ihtar, tekerrü-
ründe ise” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak atın deklarede beyan edilen aksesuarla koşmaması ve/veya beyan edilen aksesuarlardan
farklı aksesuarla koşması durumunda derece değişikliği gerekmez.”

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında “antrenör ve
seyislere” ibaresi “antrenör, seyisbaşı ve seyislere” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer
alan “binici,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bini-
cilere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı,” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “binici-
ler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşları,” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “biniciler ve seyislere” ibaresi “biniciler, seyisbaşları ve seyislere” olarak, üçüncü
cümlesinde yer alan “binici ve seyislerin” ibaresi “binici, seyisbaşı ve seyislerin” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin 131 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “ilgili olan antrenör,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı,” ibaresi “ayrıca
antrenör, binici,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seyisbaşı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 152 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Baş-
bakanlık,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık”
ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Haşa bezi üzerine sponsor firmanın tanıtımı ile ilgili yazı ve işaretlerin konulması
ile at sahibi formalarına reklam alınması, yapılan anlaşmanın ibrazı neticesinde Yarış Müesse-
sesinin onayına tabidir.”

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “devlet sırlarına karşı suçlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, cinsel dokunulmazlığa
karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 156- (1) 155 inci maddede belirtilen nitelikler ile aşağıdaki şartları taşıyan-

lara takip eden yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere Yarış Müessesesi tarafından at sahibi
belgesi verilir:

a) Yarış Müessesesinden iki üye veya en az beş yıllık at sahibi belgesi olan iki kişi ta-
rafından takdim edilmiş bulunmak.

b) Yarış atına bakma ve koşturmanın gereklerini hakkıyla yerine getirebilecek maddi
imkânlara sahip olmak ve bunları Yarış Müessesesince belirlenen esaslara uygun olarak bel-
gelemek.

c) Yarış Müessesesi tarafından istenilen diğer belgeleri temin etmek.”
MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “teklifi ve Yüksek Komiserler Ku-
rulunun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) 155 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları taşıyan
şahısların, 156 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki belgeleri ibraz ederek başvuran-
lardan Yarış Müessesesince uygun görülenlere at sahibi vekili belgesi verilebilir. At sahibi
vekili belgeleri her yıl Yüksek Komiserler Kuruluna vize ettirilmek zorundadır. At sahibi vekili
belgesini vize ettirmek için, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış, adli sicil
belgesi ve Yarış Müessesesinin istediği diğer belgeler ile birlikte her yılın Kasım ayı içerisinde
Yarış Müessesesine başvurulmalıdır. Bu zaman dilimi dışında yapılacak vize başvurularında
da aynı şartlar aranır. Yapılan vizeler bir yarış yılı için geçerlidir. Belgesini vize ettirmeyen at
sahibi vekilleri at sahibinin koşularla ilgili hak ve yetkilerini kullanamaz ve yükümlülüklerini
yerine getiremez.”

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 161 inci maddesinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 52- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 53- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Antalya Büyükşehir Belediyesinden:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içe-

risinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile proje-
lendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 1 sayılı

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

Tanımlar
MADDE 4- (1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-

sında yer alan tanımların yanı sıra bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanal kotu tutanağı: Pis su ve temiz su tesisatının şehir şebeke suyu ve kanalizasyon

ile bağlantısının nasıl kurulacağını belirten, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü
(ASAT) tarafından onaylanmış proje veya raporu,

b) Kat terası: Ana kütle üzerinde yükselen bloklardan arta kalan alanlar ile son kat çatı
terası olarak kabul edilen alanlar hariç, bir alttaki kata göre geri çekilerek inşa edilen katın
önünde kalan, suyun tahliyesi için yeterli eğim verilen, bulunduğu iklim bölgesine uygun ısı
ve su yalıtımları yapılan, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun
bitkilendirilebilen alanı,

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

ç) Tesisat katı: Çok yüksek yapılarda ve özelliği olan (turizm, sağlık, eğitim ve benzeri)
yapılar ile yüksek zemin kat uygulaması yapılan binaların zemin kat üzerindeki fonksiyon de-
ğişikliği olan katları arasında, havalandırma ısıtma, soğutma kanallarının mekanik tesisat ve
benzeri cihazlarının konulabileceği, sadece tesisat işlerine ayrılan ve iskan edilemeyen katları,

d) Yeşil çatı: Binanın enerji performansını, hava kalitesini ve kent ekolojisini iyileştiren,
yağmur suyunun yarattığı problemlere yenilikçi çözümler getiren, çim serilip uygun bitki ör-
tüsüyle yeşillendirilebilen çatıları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

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

maddesine uyulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arsalara İlişkin Hükümler
Parsel büyüklükleri
MADDE 6- (1) İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ve/veya plan not-

ları ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin as-
gari ölçüleri; arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri mevkii özellikleri ile bu par-
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sellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde tutu-
larak tespit olunur. Bu tespit sırasında ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen şartlar
ihlâl edilemez.

(2) Parsel genişlikleri;
a) Konut ve ticaret bölgelerinde:
1) Bitişik nizamda: minimum bina cephesinden,
2) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + minimum bina cephesinden,
3) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + minimum bina cephesinden,
az olamaz.
b) Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:
1) Bitişik nizamda: (5.00) metreden,
2) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (5.00) metreden,
3) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (5.00) metreden,
az olamaz.
c) Sanayi bölgelerinde, 40.00 metreden az olamaz.
ç) Akaryakıt istasyonlarında; 40.00 metreden az olamaz.
d) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.
e) Bu fıkradaki ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki

yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.
(3) Parsel derinlikleri;
a) Konut ve ticaret bölgelerinde:
1) Ön bahçesiz nizamda: minimum bina derinliği + arka bahçe mesafesinden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + minimum bina derinliği + arka bahçe me-

safesinden,
az olamaz.
b) Köşe başı parsellerde: Cephelerden birinde en az parsel derinliği şartı aranır.
c) Ticaret bölgelerinde ve küçük sanayi bölgelerinde yalnız bir katlı dükkân yapılması

halinde:
1) Ön bahçesiz nizamda: (5.00) metreden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (5.00) metreden,
az olamaz.
ç) Küçük sanayi bölgelerinde:
1) Ön bahçesiz nizamda: (6.00) metreden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (6.00) metreden,
az olamaz.
d) Sanayi bölgelerinde, 40.00 metreden az olamaz.
e) Akaryakıt istasyonlarında, 40.00 metreden az olamaz.
f) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.
(4) Parsel alanları, sanayi bölgelerinde ve konut dışı kentsel çalışma alanlarında 2000

m2’den az olamaz.
(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce imar uygulamaları yapılmış alanlar

hariç, parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni veya ilave yapı ruh-
satı düzenlenemez.

İfraz ve tevhit
MADDE 7- (1) Parselasyon planı bulunan yerlerde, daha sonra plan değişikliği veya

revizyonu yapılması halinde bu planlar ile belirlenen; umumi hizmet alanına isabet eden ta-
şınmazlar ile imar istikameti önünde kalan donatı alanları, kamu eline geçmeden tevhit ve ifraz
yapılamaz.
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(2) Bir imar adasında, mevzuatına uygun binalar dikkate alınarak ve yeni inşa edilecek
binaların şematik konumu çizilerek ada bazında etüt yapılıp, ada içindeki parsel dağılımının
yapıların estetiği ve sokak siluetini bozmayacak şekilde olduğu ortaya konulmadan, ifraz ve
tevhit işlemi yapılamaz.

(3) Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parsellere ilişkin olarak, ilgili idarenin
tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamaması
halinde resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.

(4) İmar planı ile mahreç aldığı yolu kapanan ve imar adası ortasında kalan, yola cephesi
bulunmayan parseller ifraz edilemez.

(5) İmar planı ile kapanan yollarda kalan, yola cephesi olmayan parsellere imar yoluna
cephe sağlayacak şekilde arazi düzenlemesi yapılmadan kapanan yollar, ifraz ve tevhide konu
edilemez veya ayrı bir parsel olarak değerlendirilemez.

(6) Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mah-
zurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz etmesi yüzünden imar planlarına veya ilgili
idarelerce hazırlanmış veya onaylanmış raporlara göre yapı yapılması yasaklanan alanlar ifraz
edilemez, bu gibi yerlerde arazi takviyesine matuf tesisler harici yapı yapılamaz. Ancak;

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

b) Bu fıkradaki nedenlerle ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen alanlarda kalan par-
sellerin yasaklamaya tabi olmayan kısımları,

c) İmar planlarında özel mülkiyet içinde kalıp tarım yapılacak alanların yasaklamaya
tabi olmayan kısımları İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşü alınarak,

ifraz edilebilir.
(7) Kademe hattı belirlenen yerlerde imar planında aksine bir hüküm yoksa ifraz ve

tevhit zorunlu değildir. Ancak kademe hattı belirlenen imar parsellerindeki ifraz ve tevhit ta-
lepleri kademe hattı dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(8) Çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin yapılması için gereken kamulaştırmalar yüzün-
den bu hizmet ve tesisler için lüzumlu parçalara ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar
bu Yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi değildir.

(9) Aynı yapı nizamı ve kullanım kararına sahip parsellerin tevhit edilmeleri halinde
uygulama imar planında; tevhit sonrası elde edilen parselin taban alanı ve katlar alanı, tevhit
öncesi parsellerin ayrı ayrı hesaplanan taban alanları ve katlar alanları toplamını geçemez. Plan
üzerinde ölçüsü belirlenmiş blok nizamında olan parsellerin tevhidi halinde, tevhit öncesi par-
sellerin blok ölçüsü ile belirlenmiş inşaat alanı hakları toplamı aşılamaz.

(10) Yapı nizamı veya kullanım kararı birbirinden farklı olan parseller ve farklı yollar-
dan cephe alan ara parseller ile imar planında ifraz hattıyla birbirinden ayrılan parseller tevhit
edilemez.

(11) İmar adasındaki aynı veya farklı yapı nizamı bulunan parsellerin bahçelerinin daha
etkin kullanılabilmesi amacıyla; ilgili parsel maliklerinin muvafakati alınmak, her bir parsel
sınırı korunmak ve bu sınırlara göre planda verilen yapılaşma koşulları ayrı ayrı uygulanmak
kaydıyla, tevhit koşulu olan kot ve cephe sınırlamalarına bakılmaksızın ve parseller tevhit edil-
meksizin vaziyet planı idarece onaylanarak ve tapuda beyanlar hanesine şerh düşülerek açık
veya tamamen gömülü olmak ve dilatasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı, ortak otopark uygula-
ması yapılabilir.

(12) Aynı yoldan cephe alan ve aralarında 3.50 metre ve daha fazla kot farkı bulunan
imar parsellerinin tevhidi halinde parsellerin bitiştiği sınırda bu Yönetmeliğe göre kademe ya-
pılması ve kat adedinin ve bina yüksekliğinin, her kademenin kendi içinde değerlendirilmesi
zorunludur.
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(13) Maliklerinin talebi üzerine mevcut bitişik parsellerde, uygulamayı kolaylaştırmak
ve birbirleri ile olan sınırlarının düzeltilmesine yönelik ifraz ve tevhit işlemlerinde, parsel sayısı
değiştirilmemek kaydıyla, bu Yönetmelikte bahsedilen asgari ifraz şartları aranmaz.

(14) Uygulama imar planı ile farklı kat adedi veya yükseklik getirilmiş imar parselleri
tevhit edildiği takdirde tevhit edilen parsellere verilen yükseklik değerleri aşılamaz, tevhit edi-
len parsellerin kesiştiği sınırda plan kararına uygun kademe yapılır.

(15) İfrazla oluşan parsellerin bina taban alanları toplamı, ifrazdan önceki bina taban
alanları toplamını geçemez.

Parsele ilişkin hükümler
MADDE 8- (1) Parselasyon planına göre müstakil yapı yapılmasına müsait tapuya tes-

cilli imar parseli oluşması ve mülkiyet değişikliği olmaması halinde; yapılaşma için, parselas-
yon planının tamamının tapuya tescil şartı beklenmez.

(2) Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalar mevzuat hükümlerine
göre yapı yapılmasına müsait hale getirilinceye kadar veya bu mümkün olmadığı takdirde ka-
mulaştırılıncaya kadar, bu parsellerdeki mevzuatına uygun yapılmış mevcut yapıların olduğu
gibi kullanılmasına, tadilatına veya imar planına aykırı olmamak kaydıyla işlev değişikliğine
izin verilir.

(3) Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plan ve bu
Yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırılıncaya
kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.

(4) Komşu parsellerin mevzuatına uygun olarak yapılaşmış olması nedeni ile müstakil
kalan ve asgari parsel büyüklüklerine uymayan parsellere; fen, sanat ve sağlık kuralları ile bu
Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun yapı yapılmasına izin verilir.

(5) İmar planında yapı nizamı belirlenmeyen hallerde ayrık nizam uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapılaşmaya İlişkin Hükümler
Yol genişliklerine göre bina kat adetleri
MADDE 9- (1) 1/10/2017 tarihinden önceki mevcut uygulama imar planlarında kat

adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş parsellerde;
a) Bina yükseklikleri, 28 inci maddede katın bulunduğu konuma göre ayrı ayrı belirtil-

miş olan azami kat yüksekliklerinin aşağıda belirtilen kat adetleri ile çarpımı ile bulunan toplam
yüksekliği aşmamak üzere belirlenir:

İmar Planına Göre En Çok Kat Adedi
Yol Genişliği (metre) (Bodrum Hariç)
Yol Genişliği ≤ 7.00 2
7.00 < Yol G.≤ 10.00 3
10.00 < Yol G.≤ 12.00 4
12.00 < Yol G.≤ 15.00 5
15.00 < Yol G.≤ 20.00 6
20.00 < Yol G.≤ 25.00 8
25.00 < Yol G.≤ 35.00 10
35.00 < Yol G.≤ 50.00 14
50.00 < Yol Genişliği 18
b) Bu maddenin uygulanmasındaki yol genişlikleri, parselin ön cephesinde yer alan yo-

lun planda belirtilen genişliği veya planda belirtilmemiş ise ön bahçe, yeşil alan, refüj, meydan,
otopark, demiryolu, su kanalı gibi noktasal genişlik unsurlarını içermeyen yolun hakim güzer-
gah genişliği esas alınır.

c) Bu Yönetmelikte verilen bina yükseklikleri, herhangi bir abideyi veya korunması
gereken tarihi veya mimari bir eserin görünümünü bozması halinde, kültür ve tabiat varlıklarını
koruma mevzuatına göre yetkili kuruluşların görüşü alınarak uygulama yapılır.
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ç) Kat adetleri, binanın kot aldığı noktaya göre hesaplanır. Ancak artan kat yüksekli-
ğinden faydalanılmak suretiyle binanın hiç bir cephesinde bodrum katlar hariç kat sayısı artı-
rılamaz. İmar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbirlerine tah-
villerinde veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde bu esaslar ile binanın kot aldığı noktaya en
fazla 1.20 metre eklenmek suretiyle belirlenen subasman kotu dikkate alınır.

(2) Bina cephesi;
a) Minimum bina ön cephe genişliği: Plan ve plan notlarında aksine bir hüküm yok ise

en az bina ön cephe genişliği;
1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce oluşmuş parsellerde, 0.00 kotu üstü

3 kata kadar, ilgili belediyesince belirlenir.
2) 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde: 6.00 metreden az olamaz.
3) 6 kata kadar (6 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde: 7.00 metreden az olamaz.
4) 8 kata kadar (8 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde: 8.00 metreden az olamaz.
5) 9 kata kadar (9 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde: 9.00 metreden az olamaz.
6) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde: 12.00 metreden az olamaz.
7) Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde 5.00 metreden

az olamaz.
b) İki tarafında imar planına göre olduğu gibi muhafazası mümkün bina bulunan veya

bir tarafında muhafazası mümkün böyle bir bina ile diğer tarafında imar yolu bulunan parsel-
lerde yapılacak binalarda minimum cephe genişliği şartı aranmaz.

(3) Bina derinlikleri; plan ve plan notlarında aksine bir hüküm yok ise en az bina de-
rinliği;

a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce oluşmuş parsellerde 0.00 kotu üstü
3 kata kadar ilgili belediyesince belirlenir.

b) 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde: 6.00 metreden az olamaz.
c) 6 kata kadar (6 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde: 7.00 metreden az olamaz.
ç) 8 kata kadar (8 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde: 8.00 metreden az olamaz.
d) 9 kata kadar (9 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde: 9.00 metreden az olamaz.
e) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde: 12.00 metreden az olamaz.
f) Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde: 5.00 metreden

az olamaz.
Binalara kot verilmesine ilişkin esaslar
MADDE 10- (1) İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde parsel plan-

kotesi ve/veya yol kotu tutanağına göre yoldan kotlandırma esastır.
(2) Kot alınan noktanın tespitinde sokak silueti dikkate alınır.
(3) Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda, arazi yapısına ve yollara uyum-

lu kotlandırma yapmak için, ilgili idarenin imar birimince onaylanacak vaziyet planına göre
her bina için kendisine yakın yoldan veya tabii zeminden kotlandırma yapılır.

(4) Viyadük, köprü gibi parsele giriş çıkış yapılamayan yerlerden, parklardan ve parsele
bitişik olmayan yollardan binalara kot verilemez.

(5) Tabii zeminden kotlandırma ile kademelendirme işlemlerinde ada bazında değer-
lendirme yapılır.

Yoldan kotlandırma
MADDE 11- (1) Binalara parselin kot aldığı yol cephesinin bina köşeleri hizasındaki

en yüksek tretuvar seviyesinden kot verilir.
(2) Tretuvar seviyesi, kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin 0.18 metre üstü olarak

kabul edilir.
(3) Kotlandırma yapılması için, yolun yapımının tamamlanmış olması veya yol proje-

sinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılması zorunludur.
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(4) Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür/tretuvar üst seviyesi, ilgili idare
tarafından 10 iş günü içerisinde hazırlanacak projeye göre belirlenir.

(5) Teknik ve fonksiyonu gereği kademe yapılması mümkün olmayan, özellik arz eden,
imar planında sanayi-depolama alanları, sağlık, spor tesisleri olarak planlanmış alanlardaki ya-
pılar hariç, parselin kot aldığı yolun eğiminden dolayı zemin kat taban kotunun kot alınan nok-
taya göre en fazla 3.50 metre yükseldiği noktalarda binalarda kademe yapılması mecburidir.
Her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok 3.50
metre olmak zorundadır. Kademelendirme, kot aldığı noktaya göre olması gerekli saçak sevi-
yesi dikkate alınarak üst katlarda da yapılır.

(6) Teknik ve fonksiyonu gereği kademe yapılması mümkün olmayan, özellik arz eden,
imar planında sanayi-depolama alanları, sağlık, spor tesisleri olarak planlanmış alanlardaki ya-
pılar hariç, kademelendirmede her kademe, cephe boyunca 6.00 metreden aşağı olamaz. Son
kademenin 6.00 metreden az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca
her kademedeki bina yüksekliği imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.

(7) Teknik ve fonksiyonu gereği kademe yapılması mümkün olmayan, özellik arz eden,
imar planında sanayi-depolama alanları, sağlık, spor tesisleri olarak planlanmış alanlardaki ya-
pılar hariç, yoldan kotlandırılan binalarda yoldan düşük olan parsellerin arka köşe noktalarının
en düşük yol kotundan 3.50 metreden daha fazla kot farkı olması durumunda bina derinliği
boyunca beşinci ve altıncı fıkralardaki kademelendirme esaslarına göre kademelendirilir.

(8) İkili blok yapılacak parsellerde kotlandırma, iki parselin birleştiği noktadaki kaldı-
rım üst kotundan yapılır.

(9) % 20’den fazla eğime sahip yollarda; bitişik veya blok nizam uygulanacak yerlerde
bina cepheleri toplamı 12.00 metreden düşük olan ara parsellerde bina kotları, bina köşe hiza-
larındaki en yüksek yol kotundan verilir.

(10) 40.00 metre ve altında olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi halinde;
bu maddedeki hükümlere göre yapılması gerekli olan kademe sayısı kadar bina üst katlarında,
binanın kademe yapılması gerekli olan cephelerinden her bir kademe için bir alt kata göre en
az 3.00 metre geriye çekilmek suretiyle de kademe uygulaması yapılabilir.

Tabii zeminden kotlandırma
MADDE 12- (1) Arazinin meyilli olması durumunda; bina köşe kotlarının aritmetik

ortalamasının yola göre 3.00 metreden alçak veya yüksek olması halinde tabii zeminden kot-
landırma yapılabilir.

(2) Tabii zemin kotu, ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde
hükümleri çerçevesinde etüt edilmesi ile belirlenir.

(3) Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı ya-
pılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak
bulunur. Ancak, yola nazaran 3.00 metreden yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu ilgili
idarenin imar birimince yapı adasının tamamının kotlandırmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde
etüdü ve bunun ilgili idare encümenince kabulü ile yapılır.

(4) Tabii zeminden kotlandırmada, ± 0.00 kotu her binanın köşe kotlarının aritmetik
ortalaması alınarak bulunur.

Köşe başı parsellerde kotlandırma
MADDE 13- (1) Köşe başı parsellerde;
a) Parselin cephe aldığı yollardan yüksek olanına göre kot verilir.
b) Bu binalarda 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarındaki esaslara göre cepheleri

ve derinlikleri boyunca kademelendirme yapılarak düşük kottaki yol için belirlenen bina yük-
sekliklerine uyulur.
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İki yola bakan ara parsellerde kotlandırma
MADDE 14- (1) Parselin cepheli olduğu yollar arasında kot farkı bulunması halinde

düşük kottaki yol ve yüksek kottaki yolun siluetleri açısından ilgili idaresince değerlendirilerek
kotlandırma yapılır.

(2) Bu binalarda 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarındaki esaslara göre cep-
heleri ve derinlikleri boyunca kademelendirme yapılır.

Bahçe tesviyelerine ilişkin esaslar
MADDE 15 - (1) Tabii zemin veya tabii zemin kotuna göre düzenlenmiş tesviye zemin

hiçbir şekilde bağımsız bölüm oluşturmak maksadıyla hafredilemez.
(2) Yol cephelerinin otopark olarak düzenlenmesi halinde otopark alanları yol kotuna

göre tesviye edilir.
(3) Ön, yan ve arka bahçeler ile kademelerin, birbiri ile veya yol ile bağlantısını sağla-

yacak merdiven veya rampa düzenlenir.
(4) Bahçe tesviyelerinde oluşacak kademelerde çevre binaların, parseldeki binanın ve

bahçelerdeki yaşam alanlarının güvenliğini sağlayacak şekilde, teraslama, istinat duvarı ve
benzeri uygulamalar mühendislik esaslarına göre projelendirilerek yapılır.

(5) Bir parselde birden fazla yapının bulunduğu veya birden fazla parselin bütünleşik
olarak projelendirildiği durumlarda, parsel sınırı ile bina cephesi arasında kalan kısımlar, ön
cephe, arka cephe ve yan cephelerin tesviye hükümleri esas alınarak otopark giriş çıkışlarını
sağlamak şartıyla kendi içerisinde kademelendirilerek tesviye edilebilir.

(6) Bahçe tesviyelerinde engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun düzenleme-
lerin yapılması zorunludur.

(7) Bahçe girişinden bina girişine kadarki güzergâhta yer alan eğimlerin %5’ten fazla
olması durumunda öncelikle 30 uncu maddede yer alan ölçü ve özelliklerde rampa düzenlenir.
Rampa yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına
uygun diğer tedbirler alınır.

(8) Parselde birden fazla bina yapılması halinde, arazi tanzim şekli; plan notları ve bu
maddedeki tesviyelerle ilgili hükümler doğrultusunda ilgili idare imar birimince tespit edilir.

Ön bahçelerin tesviyesi
MADDE 16- (1) Yoldan kot alan parsellerde;
a) % 15’ten daha az eğimli bir yola cephesi bulunan parsellerin yol cephesinde, parsel

sınırı ile bina cephesi arasında kalan kısımlar komşu parsel sınırına kadar yol eğimine göre
kaldırım seviyesinde tesviye edilir.

b) % 15'ten fazla eğimli bir yola cephesi bulunan parsellerde, parsel sınırı ile bina cep-
hesi arasında kalan kısım, yaya kaldırımı ile uyumlu olmak ve kademeler arasında en çok 0.15
metre kot farkı olmak üzere tesviye edilir.

(2) Bina yol cephe hatları ile yollar arasında kalan bahçeler yola doğru en fazla % 5
meyil verilerek tesviye edilir.

(3) Köşe başı parsellerin yol cepheleri bina cephe hattı boyunca, komşu parsel sınırına
kadar yaya kaldırımı eğimince tesviye edilir.

(4) Otopark giriş eğimleri, istinat duvarı, korkuluk ve benzeri gerekli güvenlik tedbirleri
alınmak ve ilk 3.00 metresi %7 eğimi geçmemek kaydıyla parsel sınırından itibaren başlatıla-
bilir.

(5) Otopark rampaları ön bahçe boyunca yola paralel yapılamaz.
Yan bahçelerin tesviyesi
MADDE 17- (1) Arka bahçe tesviye kotunun ±0.00 kotundan düşük olduğu durumlar-

da; yan bahçelerde, ön ve arka bahçeler arasında uyum sağlayacak şekilde ve hiçbir biçimde
arka bahçe tesviye kotunun altına inilmemek koşuluyla tesviye yapılabileceği gibi kademelen-
dirme de yapılabilir.
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(2) Arka bahçe tesviye kotunun ±0.00 kotundan yüksek olduğu durumlarda; yan bah-
çelerde, ön ve arka bahçeler arasında uyum sağlayacak şekilde ve hiçbir biçimde ±0.00 kotunun
altına inilmemek koşuluyla tesviye edilebileceği gibi kademelendirme de yapılabilir.

(3) Birbirinden farklı kotlardaki birden fazla yola cepheli parsellerde; ön bahçelerdeki
en düşük kot seviyesinin altına düşülmemek şartıyla, ön bahçeye uyumlu tesviye yapılmasında
ilgili idaresi yetkilidir.

Arka bahçelerin tesviyesi
MADDE 18- (1) Tabii zemini ±0.00 kotunun üstündeki arka bahçe zemini bu kota

kadar kazılabilir. Ancak, parsel arka sınırındaki ortalama tabii zeminin +2.00 kotundan yukarıda
olması halinde, gerekli önlemler alınarak bina arka cephesinden itibaren 3.00 metrelik şeridin
tesviyesi zorunludur.

(2) Tabii zemin kotu ±0.00 kotunun altında kalan arka bahçelerde bina köşelerinden en
düşük kottakinin seviyesine kadar kazı yapılabilir. Parselin en düşük arka köşe noktası ile bi-
nanın en düşük arka köşe noktası arasındaki kot farkının 1.00 metreden fazla olması durumun-
da, bina arka cephesinden 3.00 metreden itibaren kademelendirme yapılabilir.

(3) Arka bahçelerde 2.00 metreden fazla olmamak ve (±0.00) kotunu geçmemek koşu-
luyla dolgu yapılabilir.

Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları
MADDE 19- (1) Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşullarına ilişkin

olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uygulanır.
Taban alanı
MADDE 20- (1) Taban alanına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 20 nci

maddesi uygulanır.
Katlar alanı
MADDE 21- (1) Katlar alanı; bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı

çıkmalar dâhil, kullanılabilen bütün katların, katlar alanına dâhil edilmeyen alanları çıktıktan
sonraki alanları toplamıdır. Kullanılabilen alanlar deyiminden; konut, işyeri, eğlence ve din-
lenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye, dinlenmeye veya ibadet etmeye ayrılan
alanlar anlaşılır.

(2) Tamamen toprağın altında kalması nedeniyle; 22 nci madde uyarınca emsal hesabına
konu edilmeyen alanlar ile kat adedine konu edilmeyen katların hiç bir cephesi kazı ve tesviye
yapılarak açığa çıkarılamaz.

(3) Emsal hesabına dâhil edilmeyen alanlar, proje değişikliği ile imar planındaki veya
bu Yönetmelikle belirlenen emsal değerini aşacak şekilde emsal hesabına konu alan haline ge-
tirilemez, müstakil bağımsız bölüm haline dönüştürülemez ve kat mülkiyeti tesis edilemez.

(4) Uygulama imar planında emsal verilmeyen parsellerde katlar alanı, planla veya bu
Yönetmelikle belirlenen; taban alanı katsayısı ile kat adedinin çarpılmasıyla hesaplanır.

Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar
MADDE 22- (1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fık-

rasında belirtilen esaslar dâhilinde;
a) Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar,
b) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapa-

tılmış olsa dahi açık oturma yerleri,
c) Bu Yönetmelik uyarınca yapılması zorunlu olan kapıcı dairelerinin toplam 70 m2’si,
ç) Atrium ve galeri boşlukları,
d) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilat,
e) Alışveriş merkezlerinde ve 40’tan fazla bağımsız bölümü bulunan binaların normal

katlarında, binanın ortak merdiveni ile bağlantılı, dışarıdan erişimi bulunmayan, toplamda 50
m²’yi geçmeyen, ticari kullanıma konu edilemeyen, ortak alan niteliğinde kütüphane odası,
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f) Bina için gerekli minimum sığınak alanı,
g) Otopark alanları,
ğ) Yapı yüksekliği 60.50 metreden fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat katı oluş-

turulması zorunlu binalarda sadece tesisat için oluşturulan tesisat katları,
h) Bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, tesisat alanı, su sarnıcı, havalandırma sis-

temleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, arıtma tesisi, gri su toplama ha-
vuzu, yakıt ve su depoları, trafolar, jeneratör, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör ve
hidrofor bölümleri,

ı) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar ile kısmen açığa çıkan
yol cephesi haricindeki bodrum katlarda yer alan, tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan,
bir bağımsız bölümün eklentisi olmayan, ticari amaç içermeyen, sadece binada oturanların kul-
lanımına yönelik, toplamda emsal hesabına konu alanın % 5’ini ve 1000 m2’yi geçmeyen ortak
alan niteliğindeki yönetim ve toplantı odaları ile spor ve sosyal mekânlar,

i) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlarda yer alan, tek başına
bağımsız bölüm oluşturmayan, bağımsız bölüm net alanının %50’sini geçmeyen depo amaçlı
eklentiler,

j) Bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını ta-
şıyan balkonlar, kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya kapalı merdiven evi ile açık havuzlar,

k) Taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dâhil 3 katı geçmeyen
geleneksel mimari öğeler barındıran binalarda, tasarım gereği taşıyıcı yığma taş iç duvarların
genişliği 12.50 cm’den fazla olan kısımları, taşıyıcı yığma taş dış duvarların genişliği 25
cm’den fazla olan kısımları, bu yapıların statik tasarım gereği düşey taşıyıcılar da bulunabilen
ve bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmeyen balkonları, bu yapıların geleneksel mimari
öğesi olan; bahçe ile irtibatı olup gerektiğinde basamak ile çıkılan, binanın girişi ile beraber
ya da çıkma veya balkon altında yer alabilen, düşey taşıyıcılar ile desteklenen üst örtüye sahip
olabilen taşlık, dış sofa veya eyvan alanları,

katlar alanına dâhil edilmez.
Bahçe mesafeleri
MADDE 23- (1) Uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda

bahçe mesafeleri;
a) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri ile kamusal alanlara komşu

olan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir. Parka komşu parsellerde minimum bina cephesinin
sağlanamadığı durumlarda bu mesafe 3.00 metreye kadar indirilebilir. Ancak imar planına göre
7 kat üzeri binalarda, cephe aldığı yola bakan yaklaşma mesafesi, yol aksından itibaren bina
yüksekliğinin yarısından az olamaz. Az katlı bir ana kütle üzerinde yükselen yapılarda bu me-
safe her kütle için ayrı ayrı değerlendirilir.

b) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.
c) Arka bahçe mesafesi en az h/2’dir. Minimum bina derinliğinin sağlanamadığı du-

rumlarda, minimum bina derinliği sağlanana kadar bu mesafe 3.00 metreye indirilebilir.
ç) Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bod-

rum katları da dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre ar-
tırılır. Ancak; 7 kat üzerinde her kat için 1.00 metre arttırılır. Bu hüküm parsellerin park alanına
komşu cephelerinde uygulanmaz.

d) Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kıs-
men veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların
toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. 2.50 metreyi aşan artık değerler 1 kat adedine
tekabül eder.

e) Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat du-
varları yükseklik hesabına dâhil edilmez.
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f) Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak yan ve arka bahçe mesafelerinin
artırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme yapılarak da
uygulanabilir.

g) Uygulama imar planında aksine bir açıklama getirilmediği takdirde, binanın tabii
zemin veya tesviye edilmiş zemindeki en düşük kottaki görünen yüksekliği 60.50 metre veya
daha fazla ise; ön, yan ve arka parsel sınırından en az 15.00 metre çekilmek durumundadır.
60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için ön, yan ve arka bahçe mesafelerine 0.50 metre
ilave edilir.

ğ) Çok yüksek yapı, az katlı bir ana kütle üzerinde yükseliyorsa, parsel sınırı ile ana
kütlenin (baza) parsele en yakın noktası arasındaki mesafe 10.00 metreye kadar düşürülebilir.
Ana kütle yüksekliği dâhil yapı yüksekliğinin 60.50 metre olması durumunda yükselen blok
ile parsel sınırı arasındaki mesafe en az 15.00 metre olup 60.50 metre yükseklikten sonra artan
her kat için bu mesafeye 1.00 metre ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kütle; en fazla 5
katlı olup kat adedi binanın en düşük kottaki cephesi esas alınarak belirlenir. Bir parselde birden
fazla 60.50 metre yükseklikte bina yapılması halinde ana kütleler (baza) arasındaki mesafe,
20.00 metre olup, 60.50 metre yükseklikten sonra ilave her 3.00 metre yükseklik için bu me-
safeye 1.00 metre ilave edilir. Bu fıkraya göre fazladan bırakılması gereken çekme mesafeleri
bir veya birkaç kat birlikte etüt edilerek binada kademelenme yapılmak suretiyle de gerçek-
leştirilebilir.

h) Bir parselde az katlı ana bir kütle üzerinde birden fazla yükselen bloklar tertiplenmesi
halinde, bloklar arasında en az yapının ana kütlesi üzerinde kalan bölümlerinin yüksekliklerine
göre bu Yönetmelikte belirlenen iki bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bıra-
kılmak zorundadır.

(2) Tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşma-
mak kaydıyla, ön bahçe statüsünde olmayan yan ve arka bahçe mesafelerinde su deposu, oto-
park ve mevzuatı gereğince zorunlu miktardaki sığınaklar yapılabilir. Ayrıca ön bahçelerde de
tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında; parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak
şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu otoparklar yapılabilir. Ancak sit alanları
ve özel çevre koruma alanlarında, koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine uyulur.

(3) Ön bahçe mesafesi 7.00 metreye çıkarılmak kaydıyla, bina cephesinden itibaren
2.00 metre dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark yapılabilir.

(4) Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı
olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tes-
viye edilmiş zemin üzerine;

a) Kameriye,
b) Pergola,
c) Süs havuzu,
ç) Çocuk bahçeleri,
d) Bina giriş köprüleri,
e) Oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri,
yapılabilir.
(5) Ön, yan ve arka bahçelerde güvenlik kulübesi yapılabilir.
(6) Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe me-

safelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m2’si için bir ağaç
dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesap-
lanan sayıda ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği, imar planlarında kamunun kullanımına ay-
rılmış bir alana dikilir.
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(7) Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapıl-
ması zorunlu hale gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina
içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin sağ-
lanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe
bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin
uygun olması halinde 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca muvafakat
alınarak mekanik kaldırma iletme platformu yapılabilir.

(8) Eksik katlı yapı ruhsatı taleplerinde, uygulama imar planında belirlenen veya uy-
gulama imar planında belirlenmemişse, bu Yönetmelikteki kat adedi veya bina yüksekliğine
göre bu Yönetmelik ile belirlenen bahçe mesafelerine uyulur.

Bir parselde birden fazla bina yapılması
MADDE 24- (1) Uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa bu Yönetmeliğin

bahçe mesafeleri ile ilgili hükümlerine uyulması kaydı ile bir parsele, birden fazla bina yapı-
labilir.

(2) Bir parselde birden fazla binanın projelendirilmesi halinde, binalar arası mesafe her
binanın yüksekliğine göre yaklaşma mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanmak suretiyle bu-
lunur.

(3) Maliklerin talebi halinde, tapu idareleri aynı kullanım kararını ve yapı nizamını haiz
imar parsellerini imar adası içinde tevhit ederek yeni elde edilen imar parselleri üzerinde yatay
kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis ederler.

Eksik katlı bina yapılması
MADDE 25- (1) Planla veya bu Yönetmelikle belirlenen kat adedine veya bina yük-

sekliğine uygun olarak bahçe mesafesi bırakılmak ve ilgili idarenin uygun görmesi, üçüncü ve
dördüncü fıkralarda belirtilen koşullar sağlanmaksızın ilave kat yapılamayacağının ilgilisine
tebliğ edilmesi kaydıyla daha az katlı bina yapılabilir. Uygulama imar planlarında bu uygula-
manın yapılmasına ilişkin hüküm olması halinde, ilgili idarenin uygun görmesi koşulu aran-
maz.

(2) Eksik katlı yapılan binalarda yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve enerji kimlik
belgesi yapılan kısım için düzenlenir. Daha sonradan tamamlanmak istenmesi halinde, yürür-
lükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun olarak ilave ruhsat ve binanın tamamı için enerji
kimlik belgesi düzenlenmesi zorunludur.

(3) Eksik katlı binalara imar planına aykırı olmamak koşuluyla kat ilavesi yapılabilmesi
için; temel ve statik çözümlerin, yangın tedbirlerinin, enerji verimliliğinin, plan ve bu Yönet-
melikte gösterilen azami yüksekliğe uygun olması; otopark, sığınak, merdiven, asansör yeri,
ışıklık ve diğer yapı elemanlarının da plan ve bu Yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe
göre hesaplanması ve bırakılması zorunludur.

(4) Eksik katlı inşa edilen binanın mevcut haliyle veya tadilat yapılarak yürürlükteki
plana ve mevzuata uygunluğunun sağlanamaması halinde bina yıkılmadan kat ilavesi yapıl-
masına izin verilmez.

(5) Eksik katlı binalara yapılacak ilavelerde fenni mesuliyet, temel ve statik hesapları,
yangın tedbirleri ve enerji verimliliği konuları da dâhil mevcut yapı ve ilave yapılan kısımları
kapsayan teknik rapor düzenlemek suretiyle yapı denetim kuruluşlarınca üstlenilir.

Yapılaşmada idarenin yükümlülükleri
MADDE 26- (1) İdareler; tasarrufu altındaki yol, meydan, otopark, park, yaya bölgesi,

kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için, TSE stan-
dartlarına ve ilgili mevzuatına göre;

a) Bisiklet yolu, otopark, yönlendirme, sinyalizasyon, aydınlatma ve ağaçlandırma uy-
gulamalarıyla ve kent mobilyalarıyla beraber kaldırım ve kavşak düzenlemelerini yapmak veya
yaptırmakla,
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b) Reklam ve bilgilendirme levha ile pano düzenlemelerini yapmak veya yaptırmakla,
kent ve yapı estetiğinin sağlanması amacıyla bu elemanların bina ve çevresi ile ölçek, form,
renk ve malzeme açısından uyumlu olmasını sağlamakla,

c) Yapılan inşai ve tamir, tadil, bakım ve onarım çalışmalarında görüntü kirliliği yarat-
maması için inşaat filelerinin kullanılmasını sağlamakla,

ç) Topluma açık yerlerde ihtiyaçların karşılanması amacıyla; büfe, mescit, para çekme
makinesi, telefon kulübesi, tuvalet, çeşme ve benzeri tesislerin bulundukları çevreyle ölçek,
form, renk ve malzeme uyumu sağlanacak şekilde kurulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürüt-
mekle,

d) Belirli bir süre için düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler için geçici olarak ihtiyaç
duyulan altyapıyı ve geçici olarak talep edilen hafif ve sökülüp takılır malzemeden yapılan
fuar, sergi, sahne ve çadır gibi üstyapının kurulması ve kaldırılması için gereken izinlerin ve-
rilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamakla,

yükümlüdür.
(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım

ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi, engellilerin erişiminin, can ve mal
güvenliğinin sağlanması zorunludur.

(3) Binalardaki her türlü dış aydınlatma, tente ve sundurma uygulamalarının kent ve
yapı estetiğinin sağlanması amacıyla bina ve çevresi ile ölçek, form, renk ve malzeme açısından
uyumlu olması sağlanır.

(4) Balkon veya teraslara yapılacak cam kapama sistemlerinde cephe estetiğinin ko-
runması için apartman veya site yönetiminin belirleyeceği tek model kullanılarak katlar arası
ölçek, form, renk ve malzeme bütünlüğü sağlanır.

(5) Bina cephesine doğrudan klima üniteleri, çanak anten, muhtelif kablo sistemleri
gibi binaya ait olmayan dış elemanlar monte edilemez. Bu sistemlerin proje aşamasında bina
çatısında yerleştirileceği yerler belirtilir. Teknik açıdan mümkün olmadığı hallerde bu eleman-
ların bina cephesine ne şekilde yerleştirileceği ve kamufle edileceği proje aşamasında belirtilir.
Mevcut yapılarda ise kent ve yapı estetiği için cephe düzenlemesi yapılır veya yaptırılır. Cephe
düzenlemesinin; ölçek, form, renk ve malzeme açısından binanın veya caddenin bütünlüğünün
sağlanması için baca, çatı ve cephe ile uyumlu olması gerekir.

(6) Bu madde kapsamında yürütülen çalışmalarda tescilli ve tarihi yapılar ile doğal do-
kunun korunması esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yapılara İlişkin Hükümler

Yapı ünite fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları
MADDE 27- (1) Yapıda aşağıdaki kullanımların bulunması zorunludur;
a) İlgili mevzuatında öngörülen ölçülerde enerji odası,
b) Merkezi ısıtma sistemli binalarda kazan dairesi veya kaskat sistemi veya teshin mer-

kezi,
c) Katı yakıt kullanan sobalı binaların bodrum veya zemin katlarında veya bodrum katı

bulunmayan binaların ortak alan niteliğini haiz olmak ve eklenti ihdas etmemek kaydıyla bah-
çelerinde her daire için en az 5.00 m2, en fazla 10.00 m2 odunluk, kömürlük veya depolama
yeri,

ç) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Otopark Yönetmeliği, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde binada zorunlu olarak bu-
lunması gereken birimler,

asgari ölçülerde yapılır.
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Kat yükseklikleri
MADDE 28- (1) Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş

ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla;
a) Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.50 met-

re, normal katlarda 4.00 metre,
b) Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı ze-

min katlarda 6.50 metre; normal katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 metre,
c) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 metre,
ç) Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 metre,

asma katlı zemin katlarda 6.50 metre, normal katlarda 3.60 metre,
d) Konut bölgelerinde; geleneksel mimari öğeler barındıran ve taşıyıcı sistemi kesme

taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dâhil 3 katı geçmeyen binalarda zemin ve normal kat-
larda 4.50 metre,

kabul edilerek uygulama yapılabilir.
(2) Bu maddede belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen

planlarda birinci fıkraya göre değerlendirme yapılıp bina yüksekliği yeniden değerlendirilin-
ceye kadar uygulamalar birinci fıkrada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki veya planda be-
lirlenmemişse bu Yönetmelikle belirlenen kat adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yük-
sekliğine göre gerçekleştirilebilir. Ancak bir adada bulunan parsellerin en az dörtte üçünün yü-
rürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkülün kat yüksek-
likleri dikkate alınır.

(3) Tesisat katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz. Özelliği gereği tesisat
katı zorunluluğu olan 60.50 metreyi aşan binalarda tesisat katının 2.00 metresi bina yüksekli-
ğinden ve yapının kat adedinden sayılmaz.

(4) İskân edilen katların iç yüksekliği, asma katlar hariç 2.60 metreden, asma katlarda
ise 2.40 metreden az olamaz. Hava maniası olan planla kat adedi belirlenen parsellerde ise bu
yükseklik 2.40 metreye düşürülebilir.

(5) Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, tuvalet, kiler, merdiven altı, her türlü iç ve
dış geçitler ve iskân edilmeyen bodrum katları ile müştemilât binalarında, iç yükseklik 2.20
metreye kadar düşürülebilir.

(6) Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük, bodrum katlarda yer alan otoparklar ve
benzeri özellik arz eden yerlerin yükseklikleri bu maddede yer alan hükümlere tabi olmayıp,
hizmetin gerektirdiği şekilde 2.20 metrenin altında olmamak kaydıyla idaresince tespit ve tayin
olunur.

(7) Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı oto-
parklar, düğün salonu, resmi kurum ve kuruşlara ait binalar ve spor salonları gibi özellik arz
eden yapılarda iç yükseklikler, teknolojik ve mimari gereklere göre ilgili idarenin mimari estetik
komisyon kararı ile belirlenir.

Yapı piyesleri ve ölçüleri
MADDE 29- (1) Konut yapılarında;
a) Her müstakil konutta en az aşağıdaki piyesler bulunur:
Piyes Dar Kenarı Net Alanı
1 oturma odası 3.00 metre 12.0 m2

1 yatak odası 2.50 metre 9.00 m2

1 mutfak veya yemek pişirme yeri 1.50 metre 3.30 m2

1 banyo veya yıkanma yeri 1.50 metre 3.00 m2

1 tuvalet 1.00 metre 1.20 m2
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b) 3 veya daha az odalı konutlarda banyo/yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzenle-
nebilir. Bu durumda alanı 3.60 m2’den az olamaz.

c) Hol ve koridor genişlikleri 1.20 metreden az olamaz.
ç) Mutfak nişi ve odanın aynı mekânda düzenlenmesi halinde her mekân için öngörülen

en az alanların toplamı kadar alan düzenlenmek zorundadır.
d) (a) bendinde belirtilen bu piyesler ile koridor ölçüleri engellilerin de kullanımını sağ-

layacak standartlara ve erişilebilirlik mevzuatına uygun olmak zorundadır.
e) Mutfak, oda ve tuvalet/banyo havalandırmaları aynı boşluğa açılamaz. Ancak, banyo

ve tuvalet havalandırmaları aynı boşluğa açılabilir.
f) Su depoları ve ıslak hacimlerin altında enerji odaları teşkil edilemez.
(2) Ticari kullanımlı bağımsız bölümlerde;
a) İşyerlerinin dar kenarı 2.00 metreden az olmamak üzere alanı 6 m2’den az olamaz.
b) Ortak tuvalet kullanımı bulunmayan işyerlerinin kendi içerisinde 1.2 m2’den küçük

olmayan tuvalet yapılması zorunludur.
Bina girişleri ve rampaları
MADDE 30- (1) Bina giriş koridoru genişliği, ana merdivene ve asansöre ulaşıncaya

kadar dış kapı genişliğinden az olmamak koşuluyla umumi binalarda en az 2.20 metre, diğer
binalarda ise en az 1.50 metredir.

(2) Ön bahçe mesafesi 10.00 metre ve daha fazla olan parsellerde bordür üst seviyesin-
den en fazla 2.00 metre inilmek veya çıkılmak suretiyle ön bahçeden bina girişi yapılabilir.

(3) Yoldan yüz almayan cephelerden, köprü veya giriş şeridi aksı hizasındaki bordür
seviyesinden en fazla 2.00 metre inilmek veya çıkılmak suretiyle giriş yapılabilir.

(4) Yoldan doğrudan giriş alan binalarda, girişin hizasındaki bordür taşı üst seviyesinin
altında giriş yapılamaz.

(5) Tabi zeminden kotlandırılan parseller birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar-
daki şartlara tabii değildir. Girişin, tabi zemine uyumlu olarak düzenlenen merdiven ve ram-
palarla sağlanması gerekir.

(6) Bölge kat nizamını bozacak şekilde tesviye yapılamaz.
(7) Konut binalarının zemin katlarının dükkân veya mağaza olarak düzenlenmesi ha-

linde dükkân ve mağaza girişlerinin sadece yol cephesinden yapılması gerekir.
(8) Döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği

hareketlerini güçleştirmeyen, standardına uygun malzeme kullanılması zorunludur.
(9) Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyul-

ması zorunludur.
(10) Rampaların eğimleri, kenar korumaları, genişlikleri, sahanlıkları, korkuluk ile kü-

peşte ve kaplama malzemeleri engellilerin de dolaşımına olanak sağlayacak şekilde TS 9111
standardına uygun yapılmak zorundadır.

(11) Bina girişlerinde engellilere yönelik ön bahçede parsel sınırına kadar giriş rampası
veya merdivene bitişik dar kenarı en az 0.90 metre ve alanı en az 1.20 m² engelli asansörü yeri
ya da mekanik kaldırma iletme platformu yapılır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşü
alınmak suretiyle engellilerin kullanımı için farklı uygulama yapılabilir.

(12) Bina girişinde ve bina içinde bulunan rampaların eğimleri aşağıdaki değerlere uy-
gun olmak zorundadır:

En fazla yükseklik En fazla eğim
15 cm ve daha az 1:12 (% 8)
16-50 cm arası 1:14 (% 7)
51-100 cm arası 1:16 (% 6)
100 cm üzeri 1:20 (% 5)
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(13) Rampalarda ve ara sahanlıklarda kesintisiz olarak 0.90 metre yükseklikte 1. düzey
ve 0.70 metre yükseklikte 2. düzey, elle tutulduğunda kolay kavranabilecek şekilde 32-45 mm
çapında küpeşte bulunmak zorundadır.

Merdivenler
MADDE 31- (1) Merdiven kolu ve sahanlıklar:
a) Ortak merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri konut yapılarında Binaların Yangından

Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesap edilecek kaçış genişliğinden az ol-
mamak üzere 1.20 metreden, diğer yapılarda 1.50 metreden, konutlarda bağımsız bölüm için-
deki merdivenler ise 1.00 metreden az olamaz. Çatıya ve bodrum katlarına ulaşan ortak mer-
divenler ile servis merdivenlerinde de bu ölçülere uyulur. Bu merdivenler ahşap olamaz.

b) Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması
ve merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur.

c) Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair TSE standartlarının bu maddede
belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir.

ç) Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE erişilebilirlik standartlarına
uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kapla-
malarında da standartlara uyulması zorunludur.

(2) Merdiven basamaklarının ölçüleri ve özellikleri:
a) Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği 0.16 metreden, asansörlü binalarda

0.18 metreden fazla olamaz.
b) Basamak genişliği 2a+b= 60 ila 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki a: yük-

seklik, b: genişliktir. Ancak bu genişlik 0.27 metreden az olamaz.
c) Balansmanlı (dengelenmiş) merdivenlerde basamak genişliği en dar kenarda 0.10

metre, basamak ortasında 0.27 metreden az olamaz.
ç) Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) olmak zorundadır.
(3) Binalarda son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı arası piyeslerine çıkan iç

merdivenlerde birinci ve ikinci fıkralardaki şartlar aranmaz.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan mevzuata uygun ola-

rak yapılmış yapılara bu Yönetmelik hükümlerine göre kat ilavesi yapılması halinde mevcut
merdiven ölçüleri ilave katlar için de aynen uygulanabilir.

(5) Karma kullanımlı binalarda her kullanım için ayrı merdiven evi düzenlenmesi zo-
runludur. Bu kullanımların birbirine dönüştürülmesi durumunda yeni oluşan kullanım için ba-
ğımsız genel merdiven oluşturulmadan tadilata izin verilmez.

(6) Yüksekliği 1.80 metreden az olan merdiven altları kapatılır.
Işıklıklar ve hava bacaları
MADDE 32- (1) Her müstakil ev veya dairede, en az 1 oturma odası ile yatak odalarının

doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şekilde ışık ve hava almalarına
lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan, yıkanma yeri ve tuvaletlerin ışıklık veya
hava bacasından faydalanmaları da mümkündür. Ancak tuvalet ve yıkanma yerleri ile odalar
aynı ışıklığa açılamaz.

(2) Işıklıkların;
a) 1 ila 6 katlı binalarda dar kenarı 1.50 metreden ve alanı 4.50 m2’den,
b) 7 ve daha fazla katlı binalarda dar kenarı 2.00 metreden ve alanı 9.00 m2’den,
az olamaz.
(3) Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 0.60x0.60 m2’dir. Bu alan herhangi

bir yapı elemanı (baca, kiriş ve benzeri) ile daraltılamaz.
(4) Hava bacaları, şönt baca tipi olarak düzenlenemez.
(5) Asgari ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok dört piyes fayda-

lanabilir. Bu piyeslerin sayısının artması halinde, dörtten fazla her piyes için ışıklık veya hava
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bacası ölçüsü aynı oranda arttırılır. Ancak, birinci fıkrada belirtilen şekilde ışık ve hava alması
gerekmeyen veya lüzumlu ışık ve havayı bu Yönetmelikte tarif edilen şekilde alması mümkün
olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, bu ışıklık veya hava
bacası ölçülerinin arttırılmasını gerektirmez.

(6) Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde bulunur. Komşu
bina ve parselin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak suretiyle, bu elemanların yapılma-
sına ve ölçülerinin azaltılmasına izin verilmez.

(7) Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başlatılabilir. Hava ba-
calarının ve ışıklıkların bitişik komşu parsele bakan kısımlarının duvar ile kapatılması mecbu-
ridir.

(8) Binaların bitişik olması gereken komşu tarafından boydan boya ışıklık yapılması
halinde, civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüm meydana getirmemek üzere, sokak cephe-
sinde bina yüksekliğince kapatılması mecburidir.

(9) Binalarda banyo, tuvalet ve benzeri kullanım alanlarının havalandırma bacası ile
veya mekanik havalandırma ile havalandırılması zorunludur.

(10) Havalandırma bacalarından elektrik ve doğalgaz tesisatı geçirilemez.
Bacalar
MADDE 33- (1) Kaloriferli binaların konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin

oturma ve yatma hacimlerinin en az birinde ve sıcak su tesisatı bulunmayan banyo ve mutfak-
larında, sobalı binalarda ise tuvalet ve koridor hariç tüm piyeslerde duman bacası yapılması
zorunludur.

(2) Kaloriferli umumi binaların her katında en az bir adet duman bacası yapılması ge-
reklidir.

(3) Konut olarak kullanılan sobalı binaların ticari kullanımlı bağımsız bölümlerinde bi-
rer adet duman bacası yapılması zorunludur.

(4) Bacaların TSE standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur.
(5) Yapılarda bina yüksekliğine göre uygun ölçülerde şönt baca yapılabilir.
(6) Kapıcı dairesi zorunlu olan konut binalarında, evsel atıkların yerinde ayrıştırılmasını

teminen ilgili standartlara uygun atık ayrıştırma bacası için yer ayrılır. Atık ayrıştırma bacası
bağımsız bölümlerin kat sahanlıklarında en az bir adet yapılabileceği gibi her bağımsız bölüm
içinde de yapılabilir.

(7) Atık ayrıştırma bacası tesis edilmesi mümkün olamayan mevcut binalarda bahçe
mesafeleri içinde TAKS ve KAKS’a dâhil olmaksızın atık ayrıştırma bacası tesis edilebilir.

(8) Şofben, kombi cihazı ve bu gibi ısıtma araçları hayati tehlike arz edecek şekilde
yerleştirilemez ve havalandırmadan uzak olan piyeslerle, banyo ve tuvaletlerde yer alamaz.

(9) Sınırları ilgili idare tarafından belirlenecek doğalgaz uygulama bölgeleri içinde inşa
edilecek, iskân edilebilir bodrum katlar dâhil 5 katlı binaların mutfaklarında, doğalgazla çalışan
her cihaz için bir müstakil baca yapılır.

(10) Bağımsız bölümlerin mutfaklarında en az bir adet aspiratör bacası yapılır. Bağımsız
bölümlerde düzenlenen soba ve aspiratör bacaları, standartlara uygun olarak şönt baca şeklinde
düzenlenebilir. 10 katın üzerindeki binalarda aynı baca sistemi yapılmakla birlikte hermetik
cihaz kullanılır.

(11) Kat kaloriferleri kazanı mutfak dışında özel bir bölmeye konulduğunda, bu ma-
hallin en az 6 m³ hacminde olması, bina dış cephesinden havalandırılması ve bir müstakil ba-
casının bulunması gerekir.

(12) Isıtmada denge bacalı sistemde olmayan doğalgaz sobalarının kullanılması halinde,
her sobanın bu maddede belirlenen esaslara göre düzenlenen ayrı bir bacaya bağlanması gere-
kir.
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(13) Elektrik-haberleşme, mekanik, doğalgaz tesisatları için ortak tesisat bacası kulla-
nılamaz.

(14) Kalorifer daireleri ve bacalar ile ısıtma ve buhar tesisleri, Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uy-
gun olarak düzenlenir.

Asansörler
MADDE 34- (1) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç, uygulama imar planına göre

kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör
tesisi zorunludur. İskân edilen veya bağımsız bölüm bulunan bodrum katlar dâhil kat adedi 4
ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. Zemin kat üzerinde 10 ve daha fazla
konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan binalarda en az 1 adet, zemin kat üzerinde 20’den
fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan binalarda en az 2 adet asansör yapılması zo-
runludur. Ancak yapıdaki konut kullanımlı tüm bağımsız bölümlerin 1 yatak odası ve 1 oturma
odasından oluştuğu ve emsale konu alanının 45 m²’yi geçmediği durumlarda zemin kat üzerinde
40’dan daha az konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunması durumunda 1 adet asansör yapıl-
ması yeterlidir. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir.

(2) Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin dar kenarı 1.20 metre ve alanı 1.80
m²’den, kapı net geçiş genişliği ise 0.90 metreden az olamaz. Asansör kapısının açıldığı sa-
hanlıkların genişliği asansör genişliğince en az 1.50 metre olmak zorundadır. Birden fazla asan-
sör bulunan binalarda, asansör sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada belirtilen ölçülerde
yapılması şarttır. Tek sayıda asansör bulunması durumunda sayı bir alta yuvarlanır. TSE stan-
dartlarının bu fıkrada belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde; taban alanında ya-
pılaşma hakkı 120 m²’nin altında olan parseller ile tek bağımsız bölümlü müstakil konut bina-
larında TSE standartlarına uyulmasına ilgili idaresi yetkilidir.

(3) Mevcut binalarda yapılacak tadilatlarda, bu madde hükümlerinin ya da TSE stan-
dartlarının uygulanmasında idaresi yetkilidir.

(4) Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç kat adedi birden fazla olan
umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca, kat alanı 800 m²'den ve
kat adedi 3'ten fazla olan umumi binalarda uygulama imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda
ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım
yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asan-
sörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi ha-
linde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde,
duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi
gerekmektedir.

(5) 10 kat ve üzeri binalarda asansörlerden en az bir tanesi yük, eşya ve sedye taşıma
amacına uygun olarak dar kenarı 1.20 metre ve alanı 2.52 m²'den, kapı genişliği ise net 1.10
metreden az olmayacak şekilde yapılır.

(6) Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, bu Yönetmelikte belirtilen şekil
ve ölçülerde merdiven yapılması şartını kaldırmaz.

(7) Asansörün yapılması ve işletilmesi ile ilgili hususlarda; bu madde hükümleri de dik-
kate alınarak, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönet-
meliği (2014/33/AB) ve TSE standartları hükümlerine uyulur.

(8) Asansör zorunluluğu bulunan binalarda asansörlerin, bodrum katlar dâhil tüm katlara
hizmet vermesi zorunludur. Ancak bağımsız bölüm ya da iskân edilen alan bulunmayan bodrum
katlara asansörün ulaştırılması zorunlu değildir.

(9) Asansörlere bina girişinden itibaren erişilebilirlik standartlarına uygun engelsiz eri-
şim sağlanması zorunludur.
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(10) Asansörler, erişilebilirlik standartlarına uygun gerekli donanımlara sahip olmak
zorundadır.

(11) Özellik arz eden binalarda, binanın kat adedi, yapı inşaat alanı, kullanma şekli göz
önünde tutularak asansör sayıları ile asgari ölçüleri ilgili idaresince artırılabilir.

Akaryakıt servis istasyonları
MADDE 35- (1) İmar planlarında akaryakıt servis istasyonu olarak belirlenen alanlarda

istasyonlar arası mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt ve
servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, hidrojen üretim ve dolum
istasyonları yapılabilir.

(2) Yapı yüksekliği 2 katı geçmemek şartıyla; istasyonların bünyelerinde kullanıcıların
asgari ihtiyaçlarını karşılayacak oto-market, çay ocağı, tuvalet, mescit, büfe, oto elektrik, las-
tikçi, yıkama yağlama fonksiyonları yer alabilir.

(3) Yakıt tankı ve borulama sistemlerinin bakım, tadilat veya onarımlarının, TSE stan-
dartları ve ilgili kurumların görüşü doğrultusunda yapılması zorunludur.

(4) Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilmeleri için, ilgili elektrik kurumunun,
olumlu görüşü ile otoparklar, akaryakıt istasyonları veya diğer uygun yerlerde elektrikli araç
şarj yeri yapılabilir.

(5) Akaryakıt istasyonları, ilgili mevzuat hükümlerine ve ilgili standartlara uyularak
yapılır.

Su depoları
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen;
a) Çok yüksek yapılarda 30 m3’ten,
b) Umumi binalar ve yüksek katlı yapılarda 15 m3’ten,
c) 10 bağımsız bölüme kadar konut binalarında 3 m3’ten,
ç) Diğer binalarda 5 m3’ten,
az olmamak üzere yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, seçilen yangın söndürme

sistemi gibi kriterler ile ulusal ve uluslararası standartlara uyulmak ve gerekli drenaj ve yalıtım
tedbirleri alınmak şartıyla hacmi belirlenen su deposu bulundurulması zorunludur.

(2) Konut binalarında 10 bağımsız bölümden sonraki artan her bağımsız bölüm için su
deposu hacmi 0.50 m3 arttırılır.

(3) Tüm binalarda su deposunun bulunduğu kat itibarıyla cazibeli akımın mümkün ol-
madığı durumlarda hidrofor konulması zorunludur.

(4) Su depoları ve hidrofor, gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınarak binanın bodrum
ya da çatı katında tertiplenebileceği gibi, aynı koşulları taşımak şartıyla, bina alanı dışında,
yan ve arka bahçelerde, zorunlu hallerde ön bahçelerde yol cephesine 3.00 metreden fazla yak-
laşmamak ve ön bahçe mesafesinin yarısını geçmemek koşuluyla toprağa gömülü şekilde de
yerleştirilebilir.

(5) Su depolarının çatı arasına konulması durumunda, mimari, statik ve mekanik pro-
jelerde gösterilmesi zorunludur.

(6) Su depoları, taşıyıcı sistemden bağımsız olarak betonarme, paslanmaz çelik veya
sıhhi şartlara uygun benzeri malzemeden yapılır.

Fosseptikler
MADDE 37- (1) Genel olarak pis su kuyuları ile fosseptikler komşu hudutlarına 3.00

metreden fazla yaklaştırılmaz. Ancak bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde özellikle
bitişik yapı nizamına tabi yerlerde fenni ve sıhhi mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleri
azaltmaya veya birkaç komşuya ait fosseptikleri bir arada veya bitiştirerek yaptırmaya belediye
yetkilidir.

(2) Binaların en düşük kanal bağlantı kotu altında kalan pis su deşarjları ise, deşarj
pompalarının elektrik kesintisi durumunda çalışmayacağı göz önünde bulundurularak; boyutları
binanın kullanış şekillerine göre muvakkat depolama imkânını veren ayrı bir rögarda toplanır
ve motopomp sistemi kullanılarak kanalizasyon şebekesine verilir.
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Korkuluklar
MADDE 38- (1) Binalarda; balkon, teras, galeri boşluğu, sahanlıkların boş kenarları

1'den fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde ve rampalarda, istinat duvarı üstünde, 0.50
metreden daha aşağıda veya yukarıda teşekkül etmiş bahçelerde, 1.10 metreden düşük düzen-
lenmiş bahçe duvarlarında, bulunduğu katın taban döşemesinden itibaren kotu 0.90 metreden
az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en az 1.10 metre yüksekliğe kadar
teknik gereklere ve standartlara uygun olarak korkuluk yapılması mecburidir.

(2) Bina son kat açık teraslarında düzenlenen korkulukların ve parapetlerin 1.20 metresi
bina yüksekliğinden sayılmaz.

(3) Korkuluklar, kırılmaz veya kırıldığında dağılmayan malzemeden ve insan çarpması
dâhil, tasarım yüklerini karşılayacak taşıyıcı malzeme ve montaj sistemleri ile yapılır.

(4) Korkuluklar düşme, kayma, yuvarlanma gibi sebeplerle insanların can güvenliğini
tehlikeye atacak boşluklar içermeyecek şekilde düzenlenir. Boşluklarda, yük altındaki defor-
masyonlar da dâhil, en fazla 0.10 metre çapında geçişe izin verilir.

Kapı ve pencereler
MADDE 39- (1) Bütün yapılarda;
a) Kapı yükseklikleri 2.10 metreden,
b) Kapı net (temiz) genişlikleri bina giriş kapılarında 1.50 metreden, kapıların çift ka-

natlı olması halinde bir kanat 1.00 metreden,
c) Bağımsız bölüm giriş kapılarında 1.00 metreden, balkon ve diğer mahallerin kapıla-

rında 0.90 metreden,
az olamaz. Tuvalet kapıları 0.80 metreye düşürülebilir.
ç) Döner kapılar, belirtilen ölçülerde yapılacak normal kapıların yanında ilave olarak

bulunabilir.
(2) Kapılarda eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde engellilerin hareketini,

yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.
(3) Pencerelerde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TSE standartlarına

uyulması zorunludur.
(4) Bitişik ve blok nizama tabi binalarda komşu parsel sınırı üzerindeki bitişik duvar-

larda pencere ve kapı açılamaz.
(5) Bağımsız bölümün tuvalet, banyo ve benzeri ıslak hacimlerinde mekanik havalan-

dırma yapılmadığı takdirde yapılacak havalandırma penceresinin ölçüsü net 0.30 metre x 0.30
metreden az olamaz.

(6) Atriumlu, galeri boşluklu veya iç bahçeli tasarlanan binalarda, bu mekânlara bakan
pencere veya camekânların camlarının kırıldığında dağılmayan özellikli olması zorunludur.

(7) Bodrum katlardaki mekânların gün ışığından faydalandırılması ve havalandırılması
amacı ile yapılan pencerelerde sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması
ve bunların zemin seviyesinden en az 0.10 metre yukarıdan başlaması zorunludur.

Çatılar
MADDE 40- (1) Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapı-

lacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması şarttır.
(2) Uygulama imar planı ve plan notlarında aksi belirtilmediği takdirde; çatı eğimleri,

kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili
idarenin onayı ile tayin edilir. Çatı eğimi içinde kalmak ve silüeti etkilememek kaydıyla çatı
örtüsü olarak fotovoltaik paneller de kullanılabilir.

(3) Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır. Çatılar parapet üzerine oturtulamaz. Çatı şekli
projeye uyumlu olarak istenilen şekilde tasarlanabilir. Kullanılmayan çatı örtüsü mahya yük-
sekliği en fazla 2.20 metredir.
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(4) Çatı eğimi %40’ı, mahya yüksekliği de 5.00 metreyi geçemez.
(5) Merdiven evleri, ışıklıklar, hava bacaları, alın ve kalkan duvarları dördüncü fıkraya

göre belirlenen çatı örtüsü düzlemlerini en fazla 0.60 metre aşabilir. Ayrıca zorunlu olan tesisatla
ilgili hacim ve teknik gereçlerin, fotovoltaik panellerin (PV), güneş enerjili su ısıtıcılarının ve
çatı pencerelerinin çatı örtüsünü aşmasına ilgili idarece teknik gereklere göre uygun görülecek
ölçü ve şekilde izin verilebilir. Asansörlü binalarda TSE standartlarına göre projelendirilecek
asansör kulelerinin ve bu bölümlerle birlikte düzenlenen merdiven evlerinin en az ölçülerdeki
bölümlerinin, çatı örtüsünü aşmasına da izin verilir.

(6) Teras çatılarda 1.10 metre parapet yapılabilir. Teras çatının kullanıma açık olması
durumunda temiz 1.10 metre yüksekliğinde parapet veya korkuluk yapılması zorunludur.

(7) Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılmaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör
kulesi, iklimlendirme ve kaskat sistemleri de içerebilen tesisat odası ve son kattaki bağımsız
bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir.

(8) Çatı arasındaki mekânlarda, çatı eğimi içerisinde kalmak ve fonksiyonunu sağlamak
şartıyla asgari yükseklik şartı aranmaz. Ancak, üst kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında
kalan hacimler, uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa ilave kat döşemeleri yapılmak
suretiyle bölünemezler.

(9) Yangın güvenliğine ilişkin tedbirler alınmak şartıyla ve konutlar hariç olmak üzere
binaların çatı araları; sergi salonu, toplantı salonu, yemekhane, spor salonu gibi fonksiyonlarda
ortak alan olarak kullanılabilir.

(10) Tescilli yapılar, anıtlar ve kamu yararlı yapılar ile dini yapıların çatı örtüleri ve
bunların yapılacak ya da tamir ve tadil edilecek çatı örtüleri bu kayıtlara tabi değildir.

(11) Belediyeler meclis kararıyla mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar ara-
sında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacı ile dış cephe boya ve kaplamaları
ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu yetki, bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girmesinden önce yapılmış olan yapılar için de kullanılabilir.

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

(13) Çatı arasının son kat bağımsız bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat
tavan döşemesi kısmen veya tamamen yapılmayabilir.

(14) Teras çatılarda çatı bahçesi olarak düzenleme yapılabilir. Bahçe düzenlemesi ya-
pılabilmesi için gerekli olan 0.50 metre toprak dolgu, parapet yüksekliğine dâhil edilmez. Ortak
alan olarak kullanılan teras çatılarda; bahçe düzenlemesi yapılması halinde merdiven evi ya-
nında, bina sakinleri tarafından kullanılmak üzere, tuvalet, lavabo, çay ocağı, bahçe düzenle-
mesinde kullanılacak malzemeleri depolamak için merdiven evine bitişik, toplam teras alanının
%10’unu ve 20 m²’yi geçmeyen ve en fazla 3.00 metre yüksekliğinde kapalı mekân oluşturu-
labilir. Kapalı mekân bina ön cephesine 3.00 metreden fazla yaklaşamaz. Ayrıca rezidans, otel,
apart otel gibi konaklama tesislerinin teras çatılarında bina cephelerine 3.00 metreden fazla
yaklaşmamak, en fazla 1.50 metre derinliğinde olmak ve parapet kotunu aşmamak koşuluyla
açık havuz yapılabilir.

(15) Teras çatılarda; merdiven evi, asansör kulesi, teknik olarak gerekli ise ortak anten,
güneş enerjisi, otopark, helikopter iniş pisti, su deposu, havuz gibi tesisler, kendi yüksekliği
kadar cephe hattından çekilmek kaydı ile pergola ve bahçe düzenlemesi yapılabilir.

(16) Çatılarda yapılan su depoları, havuz, helikopter iniş pisti ve benzeri tüm teknik
hacimler mimari projede gösterilir ve statik hesaplarda dikkate alınır.

Çıkmalar
MADDE 41- (1) Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak

şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak;
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a) Kapalı çıkmalar;
1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yak-

laşma sınırından itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde yapılabilir.
2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak

kaydı ile 1.50 metre taşabilir.
3) Bina tabanı zeminde yapı yaklaşma sınırlarından daha içeri çekilerek bu fıkranın (a)

bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki mesafelere tecavüz etmemek şartı ile istenilen
ölçülerde yapılabilir.

b) Açık çıkmalar;
1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yak-

laşma sınırından itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde yapılabilir.
2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 2.00 metreden fazla yaklaşmamak

kaydı ile 1.50 metre taşabilir.
3) Bina tabanı zeminde yapı yaklaşma sınırlarından daha içeri çekilerek bu fıkranın (b)

bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki mesafelere tecavüz etmemek şartı ile istenilen
ölçülerde yapılabilir.

4) Bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına 2.00 metreden fazla yaklaşamaz.
(2) Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına

kadar en yakın şakûli mesafesi en az 2.20 metre olmak zorundadır. Ön bahçe mesafesi 3 metre
ve daha az olan parsellerde; ön bahçeye yapılacak çıkmalarda, yol kotu ile çıkma altı arasındaki
düşey mesafe hiçbir yerde 2.20 metreden az olamaz.

(3) Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa yapılsın
0.20 metreyi geçmeyen, kullanım alanına dâhil edilmeyen motif yapılabilir. Bahçe içinde ya-
pılacak üstü açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri ile bina cephesinden itibaren genişliği
2.50 metreyi geçmemek, parsel sınırı dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar kotundan
en az 2.50 metre yükseklikte yapılacak giriş saçakları çıkma olarak değerlendirilmez.

(4) Bina cephelerinde, mimari projesinde cephe estetiği ve tasarımı göz önünde bulun-
durulmak ve detay projeleri verilmek, hafif malzemeden yapılmak, parsel sınırına taşmamak
ve kapalı mekân oluşturmamak kaydıyla 0.50 metreye kadar güneş kırıcı yapılabilir.

Saçaklar
MADDE 42- (1) Uygulama imar planında belirlenmemiş ise bahçe mesafesi 5.00 met-

reye kadar olan yapılarda 1.00 metre, bahçe mesafesi 5.00 metre ve daha üstü olan yapılarda
1.50 metreyi geçmeyen saçak yapılabilir. Saçakların şekli ve genişliği, yörenin mimari karak-
terine ve yapılacak yapıların özelliğine göre mimari estetik komisyonu kararı alınarak ilgili
idarece de tayin edilebilir.

(2) Saçaklar parsel sınırlarını aşamaz.
(3) Binada çıkma yapılması halinde saçak genişliği çıkmadan itibaren 0.50 metreyi aşa-

maz.
Bahçe duvarları
MADDE 43- (1) Bahçe duvarlarının yüksekliği, tabii veya tesviye edilmiş zeminden

itibaren binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0.50 metreyi geçemez. Yol tarafındaki
cephe hattının gerisinde ise 1.00 metreyi geçemez, ancak ilgili belediyesinin uygun gördüğü
hallerde bu yükseklik 2.00 metreye kadar çıkartılabilir. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00
metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.

(2) Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde uygulanacak şekli takdire idare yetkilidir.
(3) Devletin güvenlik ve emniyeti ile harekât ve savunma bakımından gizlilik veya

önem arz eden bina ve tesisler ile resmi binalar ve benzeri okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri,
elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve benzerleri gibi özellik arz eden bina ve tesislerin
bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe duvarlarında bu yükseklik şartları aran-
maz.
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(4) Eğimli yollarda veya arazilerde bahçe duvarı üst kotunun, tretuvar ve/veya tabii ze-
minden, birinci fıkrada belirtilen yükseklikleri aşması durumunda, duvar üstten kademelendi-
rilir.

(5) Zemin katlarda, dükkan yapılmasına müsaade edilen yapılarda, yola bakan bahçe-
lerde bahçe duvarı veya yaya trafiğini tehlikeye düşürecek engeller yapılamaz.

(6) Teşekkül etmiş binaların ön bahçe kotu kaldırım seviyesinden 0.50 metreden düşük
ise ilgili belediyesinin imar biriminin uygun göreceği şekilde yol kenarına bahçe duvarı ya da
parmaklık yapılır.

Kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol kulübeleri
MADDE 44- (1) Kapıcı dairesi ve bekçi odası yapılacak binalar:
a) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan ve katı yakıt kullanan ka-

loriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Birden fazla
yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan parsellerde de bu hüküm uy-
gulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 80’i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi yapılır.
Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60’tan fazla bağımsız bölümü olan her bir
bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi yapılır.

b) Katı yakıt haricindeki diğer ısıtma sistemleri kullanılan konut kullanımlı binalar için
bağımsız bölüm sayısının 60’tan fazla olması halinde bir, 120’den fazla olması halinde iki kapıcı
dairesi yapılması zorunludur. İlave her 120 bağımsız bölüm için ek bir kapıcı dairesi yapılır.

c) Sıra evler düzeninde, ayrık, ikiz nizamda tek bağımsız bölümlü 1’den fazla müstakil
konut binası bulunan parsellerde kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti aranmaz.

ç) Yapı inşaat alanı 2000 m2’den fazla olan işyeri ve büro olarak kullanılan binalarda
bekçi odası yapılması şarttır.

(2) Kapıcı dairelerinin ve bekçi odalarının ölçü ve nitelikleri:
a) Kapıcı daireleri, doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenir.
b) Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek kapıcı dairelerinin kapı

ve pencere boşluklarının alt seviyesi su taşkın seviyesinin en az 1.50 metre üzerinde olmak zo-
rundadır.

c) Kapıcı dairelerinin toprağa dayalı ve iskân edilebilen bodrum katlarda yapılması ha-
linde, oturma odası ve bir yatak odasının dış mekâna açılması bu mekânların taban döşemesinin
üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmaması, kapı ve pencere açılmak
suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırmasının sağlanması sel, taşkın ve su basmasına karşı
önlem alınmış olması zorunludur. Kapıcı dairelerinin toprağa gömülü duvarlarında kuranglez
yapmak suretiyle kapı ve pencere açılamayacağı gibi bu duvarlarda pencere açılabilmesi için
pencere denizliğinin tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden en az 0.90 metre yukarıda
konumlanması gerekir.

ç) Bina içinde düzenlenen kapıcı daireleri, en az brüt 50 m2’dir. Kapıcı dairelerinde,
her birisi en az 9 m2 ve dar kenarı en az 2.50 metre olmak üzere 2 yatak odası ve 12 m2’den
az olmamak üzere 1 oturma odası, en az 3.3 m2 mutfak ve banyo veya duş yeri ve tuvalet bu-
lunur.

d) Bina dışında tertiplenen kapıcı daireleri en fazla brüt 40 m2 olmak zorundadır. Bu
fıkranın (ç) bendinde yer alan ölçüleri sağlayacak şekilde 1 yatak odası, 1 oturma odası, mutfak
ve banyo veya duş yeri ve tuvalet bulundurulur.

(3) Bekçi odası en az 4 m2 büyüklüğünde, doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde dü-
zenlenir. Bekçi odasında en az 1.5 m2’lik bir tuvalet yer alır.

(4) Kontrol kulübeleri:
a) Üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün ve yüzölçümü en az 1000 m2 olan

parsellerde, istenmesi halinde, trafik emniyeti bakımından tehlike arz etmemek ve hiçbir şartta
parsel sınırını aşmamak kaydıyla bahçe mesafeleri içinde kontrol kulübesi yapılabilir.
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b) Kontrol kulübesi 9m2’yi geçemez.
c) Kontrol kulübesinin yüksekliği tabii veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla

4.00 metredir.
ç) Kontrol kulübesi ile esas bina arasındaki mesafe 2.00 metreden az olamaz.
d) Devletin güvenliği bakımından özellik arz eden parsellerde bu fıkrada belirtilen öl-

çülere uyulma şartı aranmaz.
e) Parsel dışından itfaiye araçlarının yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesin-

deki herhangi bir noktasına olan yatay uzaklığın 45 metreden fazla olduğu parsellerde, parsel
girişinde yapılacak takların temiz iç yüksekliği 4.60 metreden, iç genişliği 4.00 metreden az
olamaz.

Portikler
MADDE 45- (1) Portikli yapıların yapılacağı cadde ve sokaklar uygulama imar planı

kararı ile belirlenir.
(2) Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, portik yüksekliği 3.50 metreden,

derinliği ise 4.00 metreden az olamaz. Ancak, civarın teşekkül tarzı ve mevkiin özellikleri do-
layısıyla bu miktarlar ilgili idarece değiştirilebilir.

(3) Portiğe ve doğrudan yola açılan bina giriş kapıları dışa açıldığında, kapı genişliği
kadar bina giriş holüne doğru çekilir.

(4) Portikler, komşu parsellerdeki portiklerle ve yollarla irtibatlandırılır, ayrıca kot uyu-
mu da sağlanır.

Fırınlar
MADDE 46- (1) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kal-
mak üzere fırınlar; sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanları ile ticaret
alanlarında yapılabilir. Katkılı pide, kebap, simit fırınları ve geleneksel tandır ocakları, zemin
katı işyeri olarak kullanılabilen binalarda yapılabilir.

(2) Fırınların tanziminde;
a) Mevcut binalarda ekmek fırını hariç diğer fırın türlerinde ve tandır yapılması duru-

munda, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulur.
b) Ekmek fırınları ayrık nizam yapılaşma bölgelerinde ve müstakil olarak yapılır.
c) Projesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki sınıfları be-

lirtilmek ve bu sınıflara uygun asgari alan kriterlerine uyulmak zorundadır.
ç) Duvar ve döşemelerinde ısı ve ses yalıtımı uygulanır. Binanın taşıyıcı sisteminin ve

fırınla ilgisi olmayan diğer bağımsız bölümlerin ısı değişiminden olumsuz etkilenmemesi için
proje müelliflerince veya bu konunun uzmanı teknik elemanlarca hazırlanan rapora göre gerekli
tedbir alınır.

d) Mekanik tesisat projelerinde, kanalizasyon bağlantısına, her türlü böcek ve kemirgen
girişini önlemek için tekyönlü çekvalf (vana) konulur.

e) Fırınların baca ölçülerinin hesapları ve detayları TSE standartlarına uyularak mimari
projeye işlenir. Ayrıca bacaların bina iç duvarlarında tesis edilmesi ve filtre takılması şartı ara-
nır.

f) Fırınların müstakil yapılması halinde trafik açısından Antalya Büyükşehir Belediyesi
UKOME’den uygunluk görüşü alınır.

g) Tesisin ihtiyacı olan otopark kendi parselinde karşılanır.
ğ) TSE standartlarına uyulur.
h) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile fırınlarda gürültüyle ilgili

yürürlükte olan mevzuat hükümleri uyarınca gerekli tedbirler alınır.
(3) İkinci fıkra hükümlerine uyulmaması durumunda ruhsat düzenlenemez.
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Pasajlar ve alışveriş merkezleri
MADDE 47- (1) Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların;
a) Taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliğinin 3.50 metreden, pa-

sajların uzunluğunun 30.00 metreden az olmaması,
b) Her biri 1.50 metreden dar olmayan en az 2 giriş-çıkış kapısı ile yeteri kadar hava-

landırma bacası veya tertibatını haiz bulunması, pasaj giriş ve çıkışlarının erişilebilir olması,
c) Birden fazla katlı olmaları halinde her bir kat arasında bu Yönetmelikte belirtilen

şartlara uygun merdiven olması ve erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlemelerin yapıl-
ması,

ç) Bir kısmı veya diğer katları başka maksatlar için kullanılan binalar içerisinde bulun-
maları halinde, diğer esas giriş merdiven, asansör ve geçit gibi tesislerle, bu tesislere ayrılan
yerlerin pasaj dışında ve müstakil olarak tertiplenmesi,

gereklidir.
d) Kapasiteye bağlı olarak ilgili idaresince uygun görülen büyüklük ve miktarda çocuk

oyun alanı, bay ve bayan tuvaletler, bebek bakım alanları, ilk yardım alanı ve çarşı bütününde
30 m2’den küçük olmamak üzere ihtiyacı karşılayacak büyüklükte mescit ayrılır.

(2) Alışveriş merkezlerinde; 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Tuvaletler
MADDE 48- (1) Yarısı kadınlar, yarısı erkekler için olmak üzere; iş hanı, müstakil tu-

valeti bulunmayan bürolar (ofisler), alışveriş merkezi, çarşı, pasaj ve mağaza gibi binalar ile
otel ve benzerleri binalarda her 25 kişi için, en az birer adet, resmî binalar ile sinema, tiyatro
gibi umumî binalarda ise her 50 kişi için en az birer adet tuvalet yapılması zorunludur. Bu ya-
pılarda engellilerin erişiminin sağlanmasına yönelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek
olmak üzere engellilerin kullanımına ve erişilebilirlik standardına uygun tuvalet ayrılır.

(2) İbadet yerleri, şehirlerarası yollarda yer alan dinlenme tesisleri, meydan ve park
gibi yerlerde yapılacak umumî tuvaletlerin en az yarısının, diğer yapılarda ise en az üçte birinin
alaturka tuvalet taşlı olması sağlanır.

(3) Tuvaletlerde yeterli sayıda pisuar ve lavabo bulundurulur. Resmi binalar, işyeri, bü-
ro, fabrika gibi yerlerde çalışan sayısı, mağaza, alışveriş merkezi, çarşı, pasaj gibi yerlerde tah-
mini müşteri sayısı, lokanta, sinema, tiyatro gibi yerlerde oturma sayısı, otel ve benzeri konak-
lama tesislerinde yatak sayısı ve bu hesaplamalara dâhil olarak ziyaretçi sayıları ve diğer farklı
özellikler dikkate alınarak yeterli tuvalet ayrılır.

(4) Birden fazla kullanımı haiz binalarda her kullanım için bu maddedeki kriterlere göre
ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Uluslararası kurallara tabi yapılarda bu Yönetmelikte belirti-
lenden az olmamak kaydıyla uluslararası kuralların gerektirdiği sayıda tuvalet yapılması zo-
runludur.

(5) Umumî binalarda çalışan, müşteri ve ziyaretçi gibi tüm kullanıcıların ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla kapasite hesabına göre belirlenen büyüklük ve sayıda erişilebilirlik stan-
dardına uygun engelli tuvaleti yapılır.

Çay ocakları
MADDE 49- (1) Büro, iş hanı, alışveriş merkezi, pasaj gibi ticari binalarla, sanayi tesis-

lerinde; kullanma alanı en az 3 m² olmak, 0.45 x 0.45 metre ebadında hava bacasıyla havalan-
dırılmak, bir ateş bacasıyla irtibatlandırılmak kaydıyla çay ocakları bağımsız bölüm olarak dü-
zenlenebilir.

(2) Çay ocaklarının nizamı ışıklıktan veya doğrudan ışık ve hava alması halinde hava
bacasına gerek yoktur.
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Yığma, ahşap ve kâgir yapılarda aranan şartlar
MADDE 50- (1) Binalar, güncel teknik mevzuat ile fen ve sanat kurallarına uygun ola-

rak;
a) Binayı etkileyebilecek bileşik etkilere karşı yeterli dayanıma sahip olacak ve etkileri

güvenli bir şekilde zemine aktarabilecek ve aynı zamanda civar yapılara herhangi bir zarar ver-
meyecek şekilde,

b) Temel zemininde oluşabilecek oturma, kabarma, büzülme ve donma sebebiyle yapı
stabilitesi bozulmayacak biçimde,

tasarlanarak inşa edilmek zorundadır.
Bodrumlar
MADDE 51- (1) Katı yakıt kullanan sobalı binaların bodrum katlarında her bağımsız

bölüm için en az 5 m2, en fazla 10 m2 odunluk, kömürlük veya depolama yeri ayrılması zo-
runludur. Bodrum katta yapılamaması durumunda istenmesi halinde zemin katta ve bahçele-
rinde de düzenlenebilir.

(2) Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli yollar dışında yapı-
lacak ön bahçesiz binalarda, yol cephesinde bodrum girişi yapılamaz.

(3) Toprağa dayalı bodrum katlarda bulunan konutlarda oturma odası ve bir yatak oda-
sının; taban döşemesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmaması,
doğal aydınlatma ve havalandırmasının pencere açılmak suretiyle sağlanması, sel, taşkın ve su
baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması zorunludur. Bu bağımsız bölümlerin kısmen veya
tamamen tabii ve tesviye edilmiş zemin altında kalan duvarlarında pencere açılamaz.

(4) Ticari alanlarda yapılan binaların ticari amaçla kullanılan bodrum katlarında döşe-
menin zemine gömülü olmama şartı aranmaz. Bu tür binalarda suni havalandırmanın sağlan-
ması ile engellilerin dolaşımına olanak sağlayan erişilebilirlik standartlarına uygun rampa, yü-
rüyen bant ve benzeri önlemler alınır.

(5) Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idare meclisince yol boyu ticaret kararı alı-
nan yol güzergâhlarında zemin katta, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak ti-
caret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu pi-
yesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz. Ancak, köşe başı veya
köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellerde yapılacak binaların yola cephesi bulunan
bodrum katlarına ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir. Bu bölümlerin üst ve alt kattaki
mekânlarla içten bağlantısı sağlanabilir. Ticari kullanımların altında konut yapılamaz.

(6) Toprağa dayalı tüm bodrum katlarda, dış etkilere karşı ısı ve su yalıtımı yapılması
zorunludur.

(7) Bina etrafında mütemadi kuranglez tesis edilemez. Kuranglezlerden giriş çıkış ya-
pılamaz. Ancak, yol cephesinde bulunmayan kuranglezlerinden kaçış amacıyla çıkış tertiple-
nebilir. Kuranglezlerde sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması zorunlu-
dur.

(8) Arazi eğiminden faydalanmak amacıyla veya mimari nedenlerle, binalar bloğunun,
bir binanın veya bağımsız bir dairenin; belirlenen bina yüksekliğini aşmamak, belirli piyesler
için tespit olunan asgari kat yüksekliklerine veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı
olmamak şartı ile çeşitli katlarda ve/veya farklı taban ve/veya tavan seviyelerinde düzenlenmesi
mümkündür. Ayrıca, zemin katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyes-
leri ile yol cephesinde yer alan piyeslerinin yol cephesinde kalmayan ve piyes derinliğinin ya-
rısını aşmayan bir kısım alanları, zemin kat kotundan farklı kotta düzenlenebilir.

(9) Binaların altında düzenlenen bodrum katlarda yer alan ortak alanların binanın diğer
ortak alanları veya ana merdiveni ile irtibatlandırılması zorunludur. İstenmesi halinde bu alan-
lara dışarıdan ayrıca bir giriş düzenlenebilir.
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(10) Bodrum ve zemin katlarda işyeri niteliğinde bağımsız bölüm düzenlenmesi halinde
konutların bu kısımdaki ortak mahallerine kapı (bodrum katlarda Binaların Yangından Korun-
ması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açılacak yangın ikinci kaçış kapısı hariç) pencere
ve hava menfezi açılamaz.

(11) Bitişik nizam yapılarda arka bahçe ve iç bahçe, ana merdiven veya ortak mahaller
ile irtibatlandırılmak zorundadır.

Müştemilatlar
MADDE 52- (1) Binaların müştemilat kısımları mümkün ise binanın bodrumunda, aksi

halde bahçede tertiplenir.
(2) 4 tarafı yol ile çevrili istisnai parseller dışında esas binaların yol tarafındaki cephe

hatlarına tecavüz eden müştemilat binası yapılamaz. Bu gibi istisnai parsellerde müştemilat
binalarının yapılacağı yeri tayine idare yetkilidir.

(3) Müştemilat binalarının:
a) Dar kenarı 4.00 metreden en yüksek noktasının tabii zeminden yüksekliği 3.00 met-

reden fazla olamaz.
b) Binaya bitişik oldukları takdirde, komşu parsel sınırına, aksi halde binaya ve ayrıca

komşu parsel sınırına uzaklıkları bu Yönetmelikle veya planla belirlenen miktarlardan az ola-
maz.

c) Yapı cinsleri ahşap olamaz.
ç) Parsel durumu müsait olduğu takdirde esas binanın inşasından önce de yapılması

mümkündür.
d) Kapıcı dairesi, garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çamaşırhane ve benzeri hiz-

metler için olup maksadı dışında kullanılamaz.
(4) Müştemilatlar mimari projede ve vaziyet planında gösterilir. Bahçede yapılmasının

zorunlu olduğu hallerde; bu Yönetmelikte veya planında belirtilen şartlara ve çekme mesafe-
lerine uyularak yapılır.

Paratonerler ve TV antenleri
MADDE 53- (1) Paratonerler; içinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle, sivri ve

yüksek bina ve tesislere Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, TSE
standartlarına uygun paratoner konması mecburidir.

(2) TV antenleri merkezi sistem olarak çözümlenir.
ALTINCI BÖLÜM

Projeler ve Yapı İzin Belgeleri
Projeler ve yapı izin belgelerine ilişkin hususlar
MADDE 54- (1) Projeler ve yapı izin belgelerine ilişkin hususlarda;
a) Yapı ruhsatına ilişkin genel hükümlere ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetme-

liğinin 54 üncü maddesi,
b) Yapı ruhsatı işlemlerine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55 inci

maddesi,
c) Kamu alanlarında yapılacak yapılarda ruhsata ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yö-

netmeliğinin 56 ncı maddesi,
ç) Yapı projelerine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesi,
d) Binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkelere ilişkin olarak Planlı

Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57/A maddesi,
e) Esaslı tadilata ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 58 inci maddesi,
f) Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetlere ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönet-

meliğinin 59 uncu maddesi,
g) İstinat duvarlarına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi,
ğ) Muvakkat yapıya ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61 inci maddesi,
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h) Elektronik haberleşme istasyonlarına ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeli-
ğinin 62 nci maddesi,

ı) Şantiye binaları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi,
i) Yapı kullanma iznine ilişkin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64 üncü mad-

desi,
j) Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esas-

lar hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 65 inci maddesi,
k) Mimari estetik komisyonları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 66 ncı

maddesi,
uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetime Dair Hükümler

Bakanlığın denetim yetkisi
MADDE 55- (1) Bakanlığın denetim yetkisine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin 67 nci maddesine uyulur.
Fenni mesuliyet
MADDE 56- (1) Fenni mesuliyet hizmetlerine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin 68 inci maddesine uyulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar
MADDE 57- (1) Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkında Planlı Alanlar

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

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

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlık denetçilerinin yetkilendirilmesi ve özellikleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlık denetçilerinin yetkilendirilmesi ve özellikleri hak-

kında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine uyulur.
Mevcut teşekkül
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mevcut teşekkül hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği-

nin geçici 2 nci maddesine uyulur.
Mevcut yapı ruhsatı başvuruları
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Mevcut yapı ruhsatı başvuruları hakkında Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine uyulur.
Mevcut haberleşme istasyonları
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Mevcut haberleşme istasyonları hakkında Planlı Alanlar İmar

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

oranı hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesine uyulur.
Yürürlük
MADDE 58- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 59- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

yürütür.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fa-

kültesinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde

öğrenci kabulü, eğitim‐öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma iş-
lemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimliği dönemi (İntörnlük): Öğrencinin, tıp eğitiminin altıncı yılında, daha

önceki dönemlerde aldığı eğitimin klinik ortamda ve sahada uygulamalarının yaptırılması, he-
kimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırılması ve hekim adayı olarak he-
kimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirilmesi amacıyla aldığı eğitimi,

b) Akademik danışman: Öğrencinin Üniversiteye girişinden ilişiğini kesene kadar geçen
süre içerisinde, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki eğitim hayatı ile ilgili
problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

c) Başkoordinatör: Dönem koordinatörlerinin hazırladığı yıllık eğitim ve sınav prog-
ramlarının organize edilmesinden sorumlu, Dekan tarafından görevlendirilen dekan yardımcı-
sını,

ç) Bütünleşik klinik değerlendirme (BKD): Klinik/poliklinik/ameliyathane/laboratu-
var/saha çalışmaları, olgu ve seminer sunumları, ekip ve hasta yakınları ile iletişim konusunda,
ilgili uygulama eğitimi anabilim dalının akademik kurulu kararıyla belirlenen, öğretim elema-
nı/öğretim elemanları tarafından uygulama eğitimi sırasında öğrenciye verilen puanı,

d) Dekan: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
e) Dekanlık: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
f) Ders kurulu: Fakültede birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde derslerin konu bütünlüğü

esas alınarak veya konunun birbirleriyle bağlantılı olarak tüm tıp alanlarını bütünleştiren bir
düzen içerisinde öğrenciye verilen teorik öğretim ve pratik uygulamaları,

g) Ders kurulu sorumlusu: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünün ve
sınavlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı ola-
rak çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen, Dekan tarafından görevlendirilen
öğretim üyesini/görevlisini,

ğ) Dönem: Fakültede altı yıllık eğitim süresinin, güz ve bahar yarıyılını kapsayan, her
bir eğitim-öğretim yılını,

h) Dönem koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğü ve
düzenli bir şekilde yürütülmesi ile derslerin ve sınavların koordinasyonundan; Dönem 1, Dö-
nem 2 ve Dönem 3 için sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesinden sorumlu,
başkoordinatör tarafından önerilen, Dekan tarafından her bir dönem için görevlendirilen Fakülte
öğretim üyesini/görevlisini,
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ı) Dönem koordinatörü yardımcısı: Fakültede her bir dönem için, dönem koordinatörüne
faaliyetlerinde yardımcı olan, dönem koordinatörünün izinli olduğu zamanlarda, ona vekalet
eden ve ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen, dönem
koordinatörünün görevi sona erdiğinde görevi sona eren öğretim üyesini/görevlisini,

i) Eğitim-Öğretim Kalite Komisyonu: Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerini planla-
yan ve geliştirilmesini sağlamak için önerilerde bulunan komisyonu,

j) Fakülte: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesini,
k) Fakülte Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
l) Fakülte Yönetim Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim

Kurulunu,
m) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS),
n) Öğrenci: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye

hak kazanan ve kayıtlı bulunan öğrenciyi,
o) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,
ö) Rektörlük: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü,
p) Seçmeli ders: Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından

ilgi alanları dikkate alınarak seçilen dersi,
r) Seçmeli uygulama eğitimi: Fakültede verilen zorunlu uygulama eğitimi dışında öğ-

rencinin isteği doğrultusunda seçerek aldığı uygulama eğitimini,
s) Senato: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,
ş) Uygulama eğitimi: Süresi, Fakültenin öğretim programı kapsamında belirlenen; Dö-

nem 4, Dönem 5 ve Dönem 6’da ilgili anabilim dalı/dalları tarafından, ağırlıklı olarak klinik
öğrenme ortamlarında veya sahada gerçekleştirilen; sağlık, sağlığın korunması durumları ile
klinik durumlar, hasta ve yakınlarının yönetimi bakımından öğrencilerin bilgi ve becerilerini
geliştirdikleri kuramsal ve uygulamalı dersleri ve seminerleri,

t) Uygulama eğitimi sorumlusu: İlgili uygulama eğitiminin eğitim-öğretim programının
bütünlüğünden, sınavlarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, uygulama eğitimi sınav so-
nuçlarını öğrenci otomasyon sistemine girmekten sorumlu olan ve dönem koordinatörüne bağlı
çalışan, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi üzerine Dekan tarafından görevlendirilen öğretim
üyesini/görevlisini,

u) Uygulamalı ders: Laboratuvar / pratik çalışmaları, tartışma, seminer, saha, klinik /
poliklinik ve benzeri çalışmaları,

ü) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,
v) Üniversite Yönetim Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Kayıt, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçişler

Kayıt
MADDE 5- (1) Tıp Fakültesinde öğrenim görecek olan öğrencilerin kayıt işlemleri,

Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerin tamamlanmasıyla yapılır.
Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak öğrenci adayının beyanı esas alınır ve
kaydı yapılır. Ancak, geçerli mazeretini belgelendiren adayların kesin kayıtları, ilgili mevzuat
hükümlerine uymak koşuluyla kanuni temsilcileri tarafından yaptırılabilir.

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ekim 2022 – Sayı : 31996



(3) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde Fakültenin

eğitim-öğretim planındaki dersleri alarak ders kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme

MADDE 6- (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim ve öğretiminin

sürdürülmesi ve sınavlara girebilmesi için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders

kaydını yenilemesi gerekir.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o döneme devam hakkını kaybeder ve

izleyen dönem başında kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden

sayılır.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(4) Katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler, her dönem başında aka-

demik takvimde belirtilen süre içinde, katkı payını/öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(5) Katkı payını yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki ders, laboratuvar ve stajlara devam

edemez. Aile hekimliği (intörnlük) dönemi çalışmalarına katılamaz ve sınavlara giremez.

Yatay geçişler

MADDE 7- (1) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Fakülteye eşdeğer eğitim yapan tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişler,

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından

belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Bu öğrencilerin Fakültenin eğitim programına intibakları

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

b) Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenciler, Fakülte müfredatında yer alan ancak

almadıkları uygulama eğitimlerini intibak komisyonu kararı ile bir alt dönem veya bir üst dö-

nemden alabilirler.

c) Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, bir önceki yüksek-

öğretim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir ve dokuz yıllık azami süreye tabidir.

ç) Fakültede yatay geçiş başvuruları sadece dönem başında kabul edilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 8- (1) Ders muafiyetleri ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır ve Senato tarafın-

dan belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları

yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanabilir. Muafiyet

sınavlarında başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Muafiyet sı-

navlarından alınan notlar EX ile gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilmez.

b) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, ilk kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim döneminin

ilk iki haftası içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarından aldığı ve ba-

şarılı olduğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle Dekanlığa baş-

vurabilir. Fakülte Yönetim Kurulunca muafiyeti uygun görülen derslerden alınan notlar, 22 nci

maddede belirtilen başarı notlarına dönüştürülerek transkriptte gösterilir.

c) Yatay geçişle gelen öğrenciler için muafiyet başarı değerlendirmesi, geldiği yüksek-

öğretim kurumunun başarı değerlendirmesine göre yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 9- (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir.
Eğitim-öğretime başlama tarihi
MADDE 10- (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun

onayı ile uygulamaya konulur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı en az 32 (otuz iki) haftadan
oluşur. Genel sınav ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Dönem 6 dışında, her dönemde en az 1 (bir) hafta yarıyıl tatili verilir.
Eğitim süresi ve kredi değeri
MADDE 11- (1) Eğitim - öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan 6 dönemden

ibaret olup her dönem 60 kredi olmak üzere toplam 360 kredidir. Bunlardan;
a) Temel tıp bilimleri ön lisans dönemi; birinci ve ikinci dönemleri,
b) Klinik bilimleri lisans dönemi; üçüncü, dördüncü ve beşinci dönemleri,
c) Aile hekimliği (İntörnlük) dönemi; altıncı dönemi,
kapsar.
(2) Altı yıllık tıp eğitimi programının azami eğitim süresi dokuz yıldır.
(3) Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri azami eğitim-öğretim süresine da-

hildir.
Derslere devam
MADDE 12- (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlar-

dır:
a) Teorik, pratik ve uygulamalı eğitimler ile uygulama eğitimi derslerine devam zorun-

ludur.
b) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te bir ders kurulu veya seçmeli teorik derslerin

%30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, ilgili ders kurulu veya kurullarının
sınavına alınmaz ve ilgili ders kurulu sınavından sıfır almış olarak değerlendirilir. Bir ders ku-
rulunda, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık
sınırını aşmış olan öğrenciler, dönem sonunda ilgili ders kurulunun mazeret sınavına alınır.

c) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam
devamsızlığı %30’u aşan öğrenciler, dönem sonu sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.

ç) Uygulama eğitimi, ders kurulu veya seçmeli pratik dersleri veya uygulamalı ders-
lerde, öğrencinin devamsızlığı %20’yi geçmemiş ise, öğrenci sınavdan önce devam etmediği
süre kadar, telafi çalışması yapmak kaydıyla, ilgili dersin pratik/uygulama sınavına veya uy-
gulama eğitimi sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçeve-
sinde, belirlenen gün ve saatte yapılabilir. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, ilgili ders
kurulunun pratik/uygulamalı derslerinde veya uygulama eğitimi için devamsızlık süresi %20’yi
aşanlar ilgili ders kurulunun veya uygulama eğitiminin sınavlarına alınmazlar ve FF notu alır-
lar.

d) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti ne-
deniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için FH notu alırlar.

Haklı ve geçerli mazeretler
MADDE 13- (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin Üniversite/resmi/özel sağlık kuruluşları tarafından verilen raporla bel-

gelenmiş sağlıkla ilgili mazereti.
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b) Öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
ç) Öğrencinin birinci dereceden kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı halinde bakacak

başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi
ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi.

d) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi
belgelerle ispatlaması.

e) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet veya tu-
tukluluk hali.

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma
ve benzeri imkânların ortaya çıkması nedeniyle öğrenimine bir süre ara verme durumunda kal-
ması.

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi, üni-
versiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alması, Fakülteyi veya Üni-
versiteyi bilimsel toplantılarda temsil etmesi.

h) Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer mazeretler.
Mazeretle ilgili işlemler
MADDE 14- (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin mazeretli sa-

yılmasına Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Mazeretler, mazeretin sona erme-
sinden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa bildirilir. Zamanında yapılmayan müracaatlar
işleme alınmaz. Mazereti kabul edilen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile fayda-
lanabilecekleri haklar, mazeret sınavına katılma ve kayıt dondurmadır.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde müracaat etmek kaydıyla her defasında bir yılı geç-
memek üzere normal öğretim süresinin yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi
azami öğrenim süresine dâhil değildir. Öğrenci, kayıt dondurma süresi sonunda gerekli işlemleri
yaparak öğrenimine devam eder. Öğrenciler mazeretli oldukları süre içinde sınava giremezler.
Mazeretli olunan sürede sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi
MADDE 15- (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlık tarafından görevlendirilen Eği-

tim-Öğretim ve Kalite Komisyonu ile koordinatörler tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretimin
yürütülmesi ile ilgili organlar ve görevleri şunlardır:

a) Eğitim-Öğretim ve Kalite Komisyonu: Başkoordinatör, bölüm başkanları, dönem
koordinatörleri, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ile öğrenci temsilcisinden oluşur. Komis-
yona başkoordinatör başkanlık eder. Komisyon, başkanın çağrısı üzerine toplanır ve çalışma
ve toplantı düzenini kendisi belirler. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde
başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Komisyon, bir sonraki yılın eğitim-
öğretim programını oluşturmak için anabilim dallarından gelen müfredat önerilerini değerlen-
dirir ve oluşturulan müfredat önerisini Fakülte Kuruluna sunar. Komisyon tıp eğitiminin amacı,
hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yaparak rapor
ve öneriler hazırlar; öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirerek
Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara
ve akademik takvime dayalı olarak düzenli ve derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürü-
mesinin sağlanması için Fakülte Kurulunu bilgilendirir. Devamsızlık veya başka nedenlerle
eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir.
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b) Dönem koordinatörünün görevleri şunlardır:
1) Akademik takvim taslağını ilgili anabilim dallarının görüşünü alarak Eğitim-Öğretim

ve Kalite Komisyonuna sunmak.
2) Dönem programının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
3) Devam çizelgelerini denetlemek ve devamsızlık nedeni ile sınavlara giremeyecek

öğrencileri Dekanlığa bildirmek.
4) Tüm sınavların anabilim dalı başkanları ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak.
5) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın istatistiksel değerlendirmesini sağ-

layarak sonuçlarını açıklamak.
6) Öğrencilerin sorunlarının çözümünde ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkilerinin

düzenli yürütülmesinde yardımcı olmak.
7) Her yarıyılda en az bir kez ilgili dönem öğrencilerinin sorunları ve çözüm yolları

için genel görüşme oturumu düzenlemek ve tespitleri bir rapor halinde Eğitim-Öğretim ve Ka-
lite Komisyonuna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Başarı ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar
MADDE 16- (1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınavlar

ve değerlendirme yöntemi şunlardır:
a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde; ders kurulu sınavı, seçmeli ders ara sınavı, zo-

runlu ders ara sınavı ve bu derslerin mazeret sınavı, genel sınav, bütünleme sınavı.
b) Dördüncü ve beşinci dönemlerde, uygulama eğitimi sınavı ve uygulama eğitimi bü-

tünleme sınavı.
c) Altıncı dönemde, bütünleşik klinik değerlendirme.
(2) Sınavlar açık uçlu, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli veya eşleştirmeli

test, sözlü, uygulamalı, nesnel yapılandırılmış klinik sınav/nesnel yapılandırılmış pratik sınav
veya bu usullerden birkaçı bir arada uygulanmak suretiyle yapılır.

(3) Sınavlarda sorulacak soruların sayısının belirlenmesinde, dersi veren öğretim ele-
manlarının ilgili ders kurulu/uygulama eğitiminde verdikleri ders sayısı esas alınır.

(4) Milli ve dini bayramlara denk gelen günlerde sınav yapılmaz; ancak, gerek görül-
düğünde cumartesi ve pazar günleri sınav yapılabilir.

(5) Birinci, ikinci, üçüncü dönemlerdeki ders kurulu sınav tarihleri Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir.

(6) Dönem koordinatörünün önerisi veya mücbir sebeplerle ertelenen veya öne alınması
gereken ders kurulu sınavının tarihi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Dekanlık tarafından
duyurulur.

(7) Mazeret sınavı; mazeretleri nedeniyle sınava giremediği için FH notu alan veya Fa-
külte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için yapılır. Dönem 1,
Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencileri ders/ders kurullarının mazeret sınavına alınırlar. Dönem 4
ve Dönem 5’te uygulama eğitimi alan öğrenciler devam etmedikleri süreyi anabilim dalı/dal-
larının belirleyeceği zamanlarda tamamladıkları takdirde mazeret sınavına alınırlar. Mazeret
sınavına katılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Genel sınav, uygulama
eğitimi sınavı ile bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Dönem geçme
MADDE 17- (1) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Ortak ve zorunlu dersler ile

seçmeli dersler dışında, her bir yılda alınan derslerde başarılı olunması bir sonraki yılın ön şar-
tıdır. Bu nedenle bir dönemin bütün ders kurulu dersleri veya uygulama eğitimleri başarılmadan
bir üst döneme geçilemez.
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Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 sınavları ve değerlendirilmesi
MADDE 18- (1) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te okutulan dersler ve sınavlar ile il-

gili hükümler şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı; her ders kurulunun sonunda yapılan, teorik ve/veya pratik sınav-

dır. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu notu 100 puan üze-
rinden hesaplanır. Sınav sonuçları, en geç 15 (on beş) gün içinde ilan edilir.

b) Genel sınav; Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te her akademik yılın sonunda, son
ders kurulu sınavının bitiminden en erken 21 (yirmi bir), en geç 45 (kırk beş) gün sonra, o yıl
okutulan tüm ders kurullarının konularını kapsayan sınavdır.

c) Bütünleme sınavı; genel sınavın bitiminden en erken on beş, en geç otuz gün sonra
o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem
sonu genel sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi
bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

(2) Ders kurulu sınavında not ağırlığı, ilgili kurulda dersi olan öğretim üyelerinin verdiği
teorik ve pratik derslerin toplam saati oranında not ağırlığına sahiptir. Ders kurulu notu, ders
kurulu teorik ve ders kurulu pratik sınavından alınan puanların, ders saatine göre ağırlıklı top-
lamından oluşur.

a) Bir ders kurulu teorik sınavında soru sayısı 10 ve üzerinde olan her anabilim dersi
için ayrı; 10’un altında olan anabilim dallarının dersleri için bu soruların toplamına ayrı baraj
uygulanır. Baraj sınırı %50’dir. Ders kurulu sınavında kurulu oluşturan anabilim dalı dersle-
rinden %50’nin altında doğru cevaplandırılan her anabilim dalı dersi için; o anabilim dalı der-
sinden alınan puan ile ilgili dersin ders kurulu teorik sınavındaki puanının %50’si arasındaki
puan farkı, teorik sınav toplam puanından düşülerek öğrencinin o derse ait teorik sınav notu
belirlenir. Ders kurulunda pratik/beceri sınavı yapılmamışsa ders kurulu teorik sınav notu, ders
kurulu sınav notudur.

b) Ders kurulunda, anabilim dalları tarafından verilen pratik, laboratuvar veya mesleki
beceri uygulamaları gibi dersler varsa bunların sınavları ayrı olarak, ilgili anabilim dalı/dalları
tarafından teorik ve/veya pratik olarak yapılır.

(3) Ders kurulları ortalama notu, bir dönemde her ders kurulu sınav notu ile ilgili ders
kurulu ders saatinin çarpımı ile elde edilen puanların toplamının, ilgili dönemde yer alan toplam
ders kurullarında yer alan toplam ders saatine bölünmesi ile elde edilen nottur.

(4) Genel ve bütünleme sınavı soruları, dönemde yer alan teorik ve pratik/uygulama
derslerinin toplam saati oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu başarı notu, be-
şinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanır.

(5) Dönem sonu başarı notu, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak ders/ders ku-
rulları ortalama notunun %50’si ile genel sınavda alınan notun %50’sinin toplanması ile elde
edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında,
genel sınavdan alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır.

a) Öğrencinin bir üst döneme geçebilmesi için genel sınavdan en az elli alması ve dö-
nem sonu başarı notunun yüz tam puan üzerinden en az altmış olması gerekir.

b) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı, 100
(yüz) tam puan üzerinden en az altmış almak koşulu ile ders kurulları ağırlıklı ortalama notu
75 (yetmiş beş) ve üzerinde olan Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencileri, dönem sonu sı-
navına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda olan öğrencilerin ders kurulları notlarının or-
talaması, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden not yükseltmek için
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genel sınava girmek isteyenler, son ders kurulu sınavından sonraki 15 (on beş) gün içinde yazılı
dilekçe ile başvurmaları halinde genel sınava alınırlar. Bu öğrencilerin dönem sonu başarı notu
bu fıkranın birinci cümlesinde belirtildiği şekilde hesaplanır.

c) Ders/ders kurulu sınavı, genel sınav ve bütünleme sınav notları ile dönem sonu or-
talama notları, ondalıklı sayı olması halinde 0,5’e eşit veya büyük ise bir üst tam sayıya, 0,5’ten
küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır.

(6) Geçme notunu alamayan, genel sınava veya bütünleme sınavına girmeyen veya ba-
şarısız olan öğrenci, o yıl başarısız kabul edilir ve ilgili dönemde kalmış sayılır.

(7) Ortak zorunlu/seçmeli derslere devam etmeyen veya dersten başarısız olan öğren-
ciler bir üst döneme geçebilirler. Ortak zorunlu/seçmeli derslerde başarısız olanlar Dönem 5’e
kadar bu derslerden başarılı olmak zorundadır; aksi takdirde Dönem 5’e başlatılmazlar.

(8) Seçmeli dersten başarısız olan öğrenciler danışman onayı ile takip eden yıl başka
bir seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli dersten
aldığı başarı notu geçerlidir.

Dönem 4 ve Dönem 5 sınavları ve değerlendirilmesi
MADDE 19- (1) Uygulama eğitimi notu, uygulama eğitimi sonunda yapılan teorik ve

pratik/sözlü/nesnel yapılandırılmış klinik sınav/nesnel yapılandırılmış pratik sınav puanı ile
bütünleşik klinik değerlendirmelerden alınan puanlar kullanılarak hesaplanır.

(2) Uygulama eğitimi sınavında başarılı olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamının
sağlanmış olması gerekir:

a) Teorik yazılı sınavdan yüz üzerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
b) Uygulama eğitimi pratik/sözlü/uygulama/nesnel yapılandırılmış klinik sınav/nesnel

yapılandırılmış pratik sınavdan yüz üzerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
(3) İkinci fıkradaki koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında uygulama eğitimi,

pratik/sözlü/uygulama/nesnel yapılandırılmış klinik sınav veya nesnel yapılandırılmış pratik
sınavdan alınan notun %60’ı, teorik sınav notunun %25’i, BKD’nin %10’u ve hekimliğe ha-
zırlık uygulama eğitimi uygulandı ise buradan alınan puanın %5’i toplanarak uygulama eğitimi
başarı notu hesaplanır. Hekimliğe hazırlık uygulama eğitimi uygulanmadı ise BKD’nin katkısı
%15 olarak kabul edilir ve uygulama eğitimi notu hesaplanır.

(4) Uygulama eğitimi sınavı ve bütünleme sınav notları, ondalıklı sayı olması halinde
0,5’e eşit veya büyük ise bir üst tam sayıya, 0,5’ten küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır.

(5) Uygulama eğitimi notları, anabilim dalı başkanı tarafından Dekanlığa bildirilir ve
uygulama eğitimi sorumlusu veya Dekanın görevlendirdiği öğretim üyesi/görevlisi tarafından
15 (on beş) gün içinde öğrenci otomasyon sistemine girilir.

Uygulama eğitimi bütünleme sınavı ve uygulama eğitiminin tekrarı
MADDE 20- (1) Uygulama eğitimi sınavında başarısız olan öğrenci; dönem progra-

mındaki izleyen uygulama eğitimi grubuna başlatılır. Uygulama eğitimi sınavlarında bütünleme
sınavı hakkı vardır. Öğrenci başarısız olduğu uygulama eğitiminin, 19 uncu maddede belirtilen
esaslara göre yapılan bütünleme sınavına girer. Dönem sonu bütünleme sınavları, dönemin en
son uygulama eğitiminin bitiminden en erken 7 (yedi) gün sonra yapılır.

(2) Dönem 4 veya Dönem 5'te bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız
olan öğrenci uygulama eğitimini tekrarlar. İlgili döneme yatay geçiş ile gelen öğrenciler hariç,
bir dönemin uygulama eğitimlerini tamamlamayan öğrenci bir üst dönemden uygulama eğitimi
dersi alamaz.
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(3) Dönem 4 veya Dönem 5'te o dönemin eğitim-öğretim planında yer alan tüm uygu-
lama eğitimlerini başarı ile tamamlayan, üst dönemden ders alabilecek öğrencilerin bir üst dö-
nemin uygulama eğitimi gruplarından birisine intibakları, dönemin hangi aşamasında olursa
olsun dönem koordinatörlüğünce yapılır. İntibaklar o dönemin koordinatörünün belirleyeceği
uygulama eğitimi takvimi çerçevesinde uygulanır.

(4) Uygulama eğitimini tekrar alan ve girdiği sınavda başarısız olan, bu nedenle bütün-
lemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde, dönem sonu bütünleme sınavını bek-
lemeden, ilgili dersin bir sonraki uygulama eğitimi sınavını bütünleme sınavı olarak kullana-
bilirler. Başarılı oldukları takdirde üçüncü fıkradaki esaslar uygulanır.

Aile hekimliği dönemi (İntörnlük) eğitim esasları

MADDE 21- (1) Aile hekimliği (İntörnlük) dönemi eğitimiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Bu dönemde öğrenci; klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve saha çalışma-

larında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalışır.
b) Aile hekimliği (İntörnlük) öğrencileri, eğitim gördükleri anabilim veya bilim dalla-

rının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans,
seminer ve diğer bilimsel aktivitelere, saha çalışmalarına katılmak zorundadır.

c) Bu dönemde öğrencilere sınav uygulanmaz. Başarı durumu, her anabilim dalında
yapılan çalışma sonunda; tıbbi bilgi ve becerisi yanında, hasta ve hasta yakınları ile iletişimi,
görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, işbirliği yeteneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara ka-
tılımı ve ilgisi göz önünde tutularak 22 nci maddedeki notlar üzerinden bütünleşik klinik de-
ğerlendirme notları ile belirlenir.

ç) Aile hekimliği dönemi (İntörnlük) kesintisiz 12 aylık bir dönemdir. Bu dönemdeki
eğitim, Fakülte Kurulu kararı ile belirlenecek dilim ve sürelerde yapılır.

d) Aile hekimliği dönemi (İntörnlük) eğitiminin, Fakültenin anabilim/bilim dallarında
yapılması esastır. Seçmeli uygulamalı eğitimi, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi
veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışında eğitim veren tıp fakültelerinde de
yapılabilir. Kurum dışında yapılan uygulama eğitiminin denkliğine Fakülte Yönetim Kurulu
karar verir. Seçmeli uygulama eğitimi, aile hekimliği (İntörnlük) döneminde zorunlu olarak
alınan anabilim dallarında yapılmaz. Fakültede seçmeli uygulama eğitimi yapılacak anabilim
dalları her yıl Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler seçmeli uygulamalı eğitim ter-
cihlerini, seçmeli uygulama eğitimi başlamadan en az 15 (on beş) gün önce Dekanlığa dilekçe
ile bildirmek zorundadır. Dilekçe ile başvuru yapmayan öğrencilerin seçmeli eğitimini alacak-
ları Fakülte anabilim dalını dönem koordinatörü belirler.

e) Öğrencilerin, aile hekimliği (İntörnlük) döneminde başarılı olmak için bu dönemdeki
uygulama eğitimlerinde Fakülte Kurulu tarafından belirtilen sürelerde bilfiil çalışmış olmaları
ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller nedeniyle eksik kalan çalışmalarını da başarıyla ta-
mamlamaları gerekir. Başarısız olmaları halinde öğrenciler, bu eğitim gerekliliklerini tam süre
ile tekrar eder. Seçmeli uygulama eğitiminde başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları uy-
gulama eğitimi anabilim dalını değiştirmek isterlerse dilekçe ile Dekanlığa başvururlar.

Başarı notu

MADDE 22- (1) Başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kul-
lanılır ve sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı notları ve katsayıları
aşağıdaki şekildedir:
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Başarı Notu Katsayı Puanı
AA 4,0 90-100
BA 3,5 80-89
BB 3,0 70-79
CB 2,5 65-69
CC 2,0 60-64
FF 0,0 < 60

(2) Birinci fıkrada yer almayan not gösterimleri ve açıklamaları şunlardır:
a) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı olunması halinde verilir.
b) NA: Ders/Ders kurulu ve uygulama eğitimlerine devam ve/veya uygulama şartı ye-

rine getirilmediğinde verilen not olup o dersten başarısız olunduğunu ifade eder ve FF notu
gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

c) FH: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devam-
sızlık sınırını aşmış öğrencilere verilen nottur. Öğrenci o dersle ilgili mazeret sınavına alınır.

ç) NI: Fakülte öğrencisinin ulusal/uluslararası değişim programlarında alıp başarılı ol-
makla beraber başarı notu belirtilmeyen durumda girilen not gösterimini ifade eder.

(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, NI ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi
başarmış sayılır.

(4) Ders/Ders kurulları ile uygulama eğitimlerine devam etmeyen öğrencilere NA notu
verilir. Bu öğrenciler ilgili ders/ders kurulları ile uygulama eğitimi sınavlarına alınmazlar.

(5) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin
ağırlıklı notudur.

(6) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı
derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir.
Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü
hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane ola-
rak tespit edilir.

(7) Öğrencinin fakülteye kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı pu-
anlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not
ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği
derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

(8) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortala-
ması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23- (1) Öğrenciler sınavların sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş

günü içerisinde maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtiraz
üzerine başkoordinatör, dönem koordinatörü ve ders kurulu/uygulama eğitimi sorumlusundan
oluşan komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse gerekli dü-
zeltme yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Süresinde yapılmayan not itirazları işleme konul-
maz. Süresi içerisinde yapılan not değişikliği talepleri de değişiklik için öngörülen son başvuru
tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuç-
landırılarak Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Öğrenciler teorik sınav sorularına itirazlarını, dilekçe ekinde sundukları güncel tıp
kitaplarındaki bilimsel verileri ile birlikte sınavı takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı ola-
rak Dekanlığa yapabilirler.
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(3) Sınavları Rektörlük tarafından merkezi olarak yapılan ortak zorunlu derslerin sı-

navlarına yapılan itirazlar Üniversitenin Merkezi Sınav Birimi tarafından incelenir ve sonuç-

landırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar ve Onur Belgesi

Diplomalar ve onur belgesi

MADDE 24- (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Li-

sans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hü-

kümlerine göre düzenlenir.

b) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim

süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir.

c) Öğrenimlerini altı yılda, disiplin cezası almadan tamamlayan öğrencilerden genel

not ortalaması 3,00-3,49 olanlara Onur Belgesi, 3,50 veya daha yukarıda olanlara ise Yüksek

Onur Belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 25- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat

Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye

Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek ya da öğrenci

otomasyon sistemine kayıt edilmek suretiyle yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan

e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilen iletileri ve öğrenci otomasyon sistemine ya-

pılan kayıtları takip etmekle yükümlüdür. Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar öğ-

renciye tebliğ yerine geçer.

(2) Yazışma adresi ya da e-posta adresinin değişmesi hâlinde öğrencinin bu değişikliği

öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemesi gerekmektedir. Aksi takdirde her türlü tebligat,

öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine taahhütlü olarak yapılmış veya ilan

edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27- (1) 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömer

Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi

GENELGE
2022/17

26 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13058 

—— • —— 
 

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13063 

 
—— • —— 

 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13064 
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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13059 

 
—— • —— 

 
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13062 

 
—— • —— 

 
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13065 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13134 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13135/1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13135/2 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13136/1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13136/2 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13039 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13040 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13041 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13042 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13043 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13044 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13045 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13046 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 13047 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 12929 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 12930 

—— • —— 
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13120 

—— • —— 
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13121 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 TESLA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Hizmetleri Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı "3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı" 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari 

hususlar ve teknik şartamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 04.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 13088/1-1 
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4X4 ARAZİ TİPİ ASAYİŞ VE GÜVENLİK ARACI ARAÇ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacını karşılamak 

amacıyla, 50 Adet Beyaz Renk, 4x4 Arazi Tipi Asayiş ve Güvenlik Aracı, kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi 

hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek 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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4. Teklifler, 08.11.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7. İhale konusu aracın tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

8. 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. 

9. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3.maddesi (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: *BSPPC02J12* 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/1101486 

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 

-T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 

-T.C. Vakıflar Bankası Atatürk Bulv. Ankara Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 

-T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 

-T.C. Ziraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR95 0020 9000 0002 8199 0000 01 

-T.C. Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR61 0021 0000 0000 2729 7000 02 

 13089/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 07/11/2022 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞAĞIL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatiş.ogm.gov.tr 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı 
Parti Sayısı 

Muhammen 
Bedeli (TL.) 

Geçici Teminat 
(TL.) Adet M3/Ster/K 

1 CERLE OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 4769 3647.835 1 1.350,00 147.737,00 

2 CERLE OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 2846 2868.972 1 1.600,00 137.711,00 

 TOPLAM   7615 6516.807 2 2.950,00 285.448, 
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

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

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Taşağıl Mahallesi 
Telefon : 0(242) 762 2005 
Fax No : 0(242) 762 3206 12756/2-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 03.11.2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri 

E-Satış-Elektronik 

Ortam 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi, Nevi, 

Boy ve Sınıf 

İstif 

No 

Parti 

No 
Boy(m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Adet M3/Ster TL TL 

1 

KETENOVA 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
40  46   2009 3102,247 1.310,00 121.918,00   

TOPLAM:    2009 3102,247 1.310,00 121.918,00   

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

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

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

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

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 
maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar  

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 
aylık %2,50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT: Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvarienvari adresinde yayınlanmaktadır.  
TELEFON: 0(274) 231 33 40 
FAKS    : 0(274) 231 33 51 12526/2-2 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR 

Isparta İl Özel İdaresinden: 

Madde 1- İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda koordinatları belirtilen 3 adet sahada 

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmesi amacıyla ihale yapılacaktır. 

1.1 İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları; 

PAFTALAR: L26c2, L26c3 ve M26b2 (4870,00 hektar alan) 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 326000 363000 363000 365000 368000 368000 364400 368000 

Yukarı (X) 4212000 4215000 4219000 4221000 4221000 4218000 4215600 4212000 

         

 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 15.Nokta 16.Nokta 

Sağa (Y) 368000 366000 365000 365000     

Yukarı (X) 4210000 4207000 4207000 4210000     

 

1.2 İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları; 

PAFTALAR: M24b3, M24c2 ve M25a4 (4710,01 hektar alan) 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 282000 282000 275000 275000 275007 275007 273809 272945 

Yukarı (X) 4181994 4182000 4182000 4175000 4175000 4174994 4174985 4184000 

         

 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 15.Nokta 16.Nokta 

Sağa (Y) 273000 273000 282292 282008     

Yukarı (X) 4184000 4186217 4185748 4181994     

 

1.3 İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları; 

PAFTALAR: M24b3, M24c2, M25a4 ve M25d1 (4900,00 hektar alan) 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 275000 282000 282000 275000     

Yukarı (X) 4182000 4182000 4175000 4175000     

Madde 2-Muhammen bedel, (KDV hariç) geçici teminat, ihale tarihi ve süresi. 

Sıra 

No 
İli İlçesi Köyü 

Alanı 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedeli  

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL - % 3) 

İhale Tarihi 
İhale 

Saati 

Arama 

Ruhsat 

Süresi 

1 Isparta Şarkikaraağaç Aslandoğmuş 4870,00 500.000,00 15.000,00 08.11.2022 11:00 3 YIL 

2 Isparta Merkez Yakaören 4710,01 500.000,00 15.000,00 08.11.2022 11:15 3 YIL 

3 Isparta Merkez Yakaören 4900,00 500.000,00 15.000,00 08.11.2022 11:30 3 YIL 

Madde 3- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif 

Usulü ile Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda İl Encümenince 

yapılacaktır.  
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Madde 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler: 

4.1.  İhaleye katılacak isteklilerden Gerçek ve Tüzel kişiliklerin 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları 

taşımaları. 

4.2. Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi, 

4.3. Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı idarece veya komisyonca görülecek) 

4.4.  İdaremiz Halk Bank TR16 0001 2009 5450 0007 000009 nolu hesabına veya Strateji 

Geliştirme Müdürlüğüne ihalenin adı yazılı olan Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 

süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi, 

4.5.  Vekâleten iştirak edenlerin istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den 

vekâletname ve imza sirküsü,  

4.6. İsteklinin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.7.  Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla bir ay öncesine kadar 

alınmış belge.  

4.8.  Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla bir ay 

öncesine kadar alınmış belge  

4.9.  Tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesi, vekâletnamesi ve Noter 

tasdikli imza beyannamesi, 

4.10.  Tüzel Kişi şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesi 2. bendine haiz olduğunu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, vergi levhası sureti. 

4.11. Tüzel kişilik Yönetiminin noter onaylı imza sirküleri, 

4.12. Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi. 

4.13.  Ortak girişim olması halinde geçici teminat hariç, her bir ortak için ayrı ayrı alınmış 

yukarıda belirtilen belgeler. 

4.14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,  

4.15. Kamu tüzel kişilerde; 

4.15.1. İhaleye katılmak için yetkili kurullardan alınmış karar. 

4.15.2. (4.4. ve 4.5.) fıkrasında belirtilen belgeler. 

4.15.3. Kamu tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kamu 

tüzel kişiliğini temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili kurullardan alınmış karar aslı. 

4.15.4. Noter tasdikli imza sirküleri.  

Madde 5- İsteklilerin, ihaleye katılmak için istenen belgeleri İhale saatinde ihale 

komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Şartname 

mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden her bir saha için 1.000,00 

(Bin) TL. bedel karşılığında alınabilir. (Şartname bedelinin yatırılacağı Iban Numarası TR97 0001 

2009 5450 0007 000006)  

İLAN OLUNUR. 13145/1-1 
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ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Yazıhan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 

Heyet Başkanlığından:  
Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Malatya Yazıhan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi (TDİOSB) ( 187.2 Ha) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim 
fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek 
suretiyle, kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Yeni Mahalle Hekim 2 Sokak Yazıhan Hükümet Konağı 
Yazıhan/MALATYA 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Malatya Yazıhan TDİOSB alanına ait Yol, İçme Suyu, 

Himaye Çiti, Elektrik Dağıtım Şebekesi, Çevre 
Aydınlatma ve Telekom Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Malatya Yazıhan TDİOSB Proje Sahası 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : 15.11.2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
d) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 70,813,897.96 TL 
e) Geçici Teminatı : 2,124,416.94 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, 
Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA  

b) Tarihi ve saati : 02/11/2022 – Saat: 10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 
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Bu ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek işler; yol, içme ve kullanma suyu, 

kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik dağıtım şebekesi, drenaj, gölet ve baraj işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

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

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 

düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmış olması gereklidir. 
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Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 

4) İş hacmini gösteren belgeler 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 
sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ihale 

dokümanında yer alan standart form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız 

adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 
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Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

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

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

saatine kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, 

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği 

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamede belirtilen niteliklere 

uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler Mahallesi, 

Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık büro veya Malatya Yazıhan 

Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yeni 

Mahalle Hekim 2 Sokak Yazıhan Hükümet Konağı Yazıhan /MALATYA adreslerinde görülebilir 

veya 1.000,00 TL karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler Mahallesi, 

Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık bürodan temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

    12505/2-2 
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KORUYUCU YELEK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Koruyucu Yelek Temini işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre ‘‘Açık İhale Usulü’’ ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 97 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

 ve Satın Alınabileceği Yer  1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus @ taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  

Dosya No : 2231230 

İKN  : 2022 / 1128139 

a) Niteliği, Türü, Miktarı : 2 kalem Koruyucu Yelek Temini  

b) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

Ambarları / ZONGULDAK  

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

ç) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim 

gününde teslim edilecektir 

3- İhalenin   

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit 

Caddesi No:125 / ZONGULDAK  

b) Tarih ve saati : 15.11.2022- 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1.a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tastiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge, 

4.1.11.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  

6.1. Firmalar teklifleri ile birlikte 1’er adet numune ve teklif edilen malzemelere ait 

Teknik Bilgi Sayfasını kaşeli ve imzalı olarak vereceklerdir.  

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Bu ihalede ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların toplamında en düşük olanıdır  

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir ancak her bir iş kalemi için kısmi teklif 

verilemeyecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar:  

İlan olunur. 12926/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

Mülkiyeti Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Van İli İpekyolu İlçesi 

Şerefiye Mahallesi Ada 327,Parsel 21’de kayıtlı 942.34 m²'lik taşınmaz 2886 syılı Yasanın 

37.’nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satılacaktır. 

• Taşınmazın Muhammen bedeli: 93.200.000,00 TL (KDV hariç) 

• Geçici teminat miktarı 2.796,000 TL olarak belirlenmiştir. 

Taşınmazımızın satışı 14.11.2022 Pazartesi günü saat 10: 00’da 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif  Usulü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Van Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob internet adresinden 

alınabilir. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 

1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 

2- Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. 

3- Tüzel kişiler noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi. 

4- Bağlı bulunduğu Odaya ait kayıt belgesi. 

5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya 

imza beyannamesi. 

6- Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen (tahmin 

edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka 

Geçici Teminat mektubu 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır. 

7- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin 

üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar 

tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 

8- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

9- Şartname bedeli ve ekleri 500,00 TL ücret mukabilinde Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı adına Halk Bankası AŞ. Van Merkez Şubesi TR40 0001 2009 3390 

0005 0001 76 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları 

belirtilerek yatırılır. Şartname İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob görülebilir. 

10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu 

ihaleye katılamazlar. 

11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Van Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimine müracaatları ilan olunur. 

 13033/1-1 
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EĞİTİM UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU 
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 
Proje No: P171543 
Başvuru Numarası: CS3.1-23B 
1- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile 

Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için Türkiye’deki 
Suriyeliler için Mali Yardım programı (FRiT) kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama 
aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin 
sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır. 

2- Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde 
istihdam edilmek üzere Eğitim Uzmanı alınacaktır. Eğitim Uzmanı Proje süresince arasında tam 
zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına 
ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi 
yaklaşık 24 ay olup, Aralık 2022’de başlatılması planlanmaktadır. 

3- Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 
4- Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 07.11.2022 saat 15.00’e 

kadar aşağıda belirtilen adrese elden, postayla ulaştırılması gerekmektedir. 
frit@tarimkredi.org.tr 
Yukarı Bahçelievler Mahallesi  
Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya Ankara  12927/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman il sınırı içerisinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/K/M40-a3-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 17.08.2022 tarihinde sona 
eren süresinin Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim 
programı dikkate alınarak 2 (iki) yıl süreyle 17.08.2024 tarihine kadar uzatılmasına, geri kalan 
kanuni sürenin ise Şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre 
talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan olunur. 
 12990/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:  
Ağa Maden İşletmeciliği Tur. ve San. Tic. Ltd. Şirketi’nin G18-a4 no’lu paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 21.10.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 12991/1/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:  
Ağa Maden İşletmeciliği Tur. San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin G17-b3 no’lu paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 21.10.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.  

 12991/2/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 
Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları 
yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.  

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,  
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel 

yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli 
taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 
Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE : İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  
BÖLÜM : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
AKADEMİK UNVANI : Doçent  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR : İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora 

derecesine sahip olmak. On dokuzuncu yüzyıl Britanya’sının roman, şiir, ve kültürü alanlarında 
araştırma yapıyor olmak. Yurtdışında araştırma deneyimine sahip olmak. Belirtilen konularda 
uluslararası saygın bir yayınevinden monograf ve AHCI indeksli dergilerde makale yayınlamış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ  : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani 
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara  

    12940/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 13195/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 13196/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. 

maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca 

profesör ve doçent (devamlı statüde) alınacaktır. 

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel 

yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde 

devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin 

listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, 

araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari 

görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na, 

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul 

Başkanlığı’ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 

konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve 

tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, 

yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, 

araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari 

görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları duyurulur. 

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna 

ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen 

şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Doç. 
Dr.Öğr. 

Üyesi 

Aranan 

Nitelikler 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Enerji 1 - - (a), (b) 

İktisadi  ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi 

ve 

Uluslararası 

ilişkiler 

Yönetim Bilimleri 1 - - (a), (c) 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi Eğitimi 1 - - (a) , (d) 

Matematik Eğitimi - 1 - (a), (e) 

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi 1 - - (a) , (f) 

Eğitim 

Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

- 1 - (a), (g) 
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a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce 

bilmek. 

b) İçten yanmalı motorlar, türbülanslı yanma, emisyon, ısı transferi ve organik rankine 

çevrimi alanlarında yayınları ve uzmanlığı olmak. 

c) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” veya 

Kamu Yönetimi alanında eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden almış olmak. Öğretim dili 

İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında en az bir yıl ders verme tecrübesi olmak. 

Karşılaştırmalı kamu yönetimi, sivil toplum, stratejik yönetim, sivil toplum kuruluşları ve 

yönetişim üzerine uzmanlaşmak ve SSCI tarafından taranan Q1 veya Q2 kategorisindeki 

dergilerde yayın yapmış olmak. 

d) Doktora derecesini Fen Bilgisi Eğitimi alanında eğitim dili İngilizce olan bir 

üniversiteden almış olmak ve doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. Fen-

Teknoloji-Toplum (FTT) yaklaşımı, sanal laboratuvar ve öğrenme amaçlı yazma konuları üzerine 

uzmanlaşmak ve bu konularda SSCI tarafından taranan Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde 

yayın yapmış olmak. 

e) Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Matematik Eğitimi alanında eğitim dili 

İngilizce olan bir üniversiteden almış olmak ve alanında doktora sonrası yurtdışı araştırma 

deneyimi olmak. Öğrencilerin ve öğretmen adaylarının orantısal akıl yürütmeleri ve bilişsel tanı 

modelleri üzerine uzmanlaşmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayın 

yapmış olmak. 

f) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Eğitimle ilgili bir disiplinde almış olmak 

ve doçentlik unvanını Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak. Öğretim dili İngilizce olan 

yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesi olmak ve alanında en az 1 yıl doktora sonrası 

yurtdışı araştırma deneyimi olmak. Eğitim ve okul psikolojisi alanında SSCI tarafından taranan 

Q1 kategorisindeki dergilerde yayın yapmış olmak. 

g) Eğitim politikaları ve uygulamaları ve bu konuları destekleyici eğitim yönetimi üzerine 

araştırma, yayın ve proje çalışmaları yapmış olmak. 13034/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ 

İPTALİNE İLİŞKİN İLAN 

4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 20 nci maddesi hükümleri doğrultusunda Yeni Ege 

Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Mustafa KÖYBAŞI hakkında 1 Mart 2022 

tarih ve 31765 sayılı Resmî Gazete’nin 119. sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan; 1 yıl süre 

ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararı ile ilgili 

olarak; Yeni Ege Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan davada, 

Ankara 14. İdare Mahkemesinin 28.09.2022 tarihli ve E:2022/1596 sayılı kararı ile dava konusu 

işlemde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. 

19.10.2022 tarih ve E.24516279-933.03-1905 sayılı Bakanlık Oluru ile Yeni Ege Eğitim 

Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Mustafa KÖYBAŞI hakkında verilen bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının iptaline karar verilmiştir. 

İlanen duyurulur. 

    13147/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13179/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13179/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13179/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13180/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13180/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13180/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13181/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13182/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13183/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13184/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13185/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13186/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13187/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13139/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13168/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13168/2/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İzmir 10. İcra Müdürlüğünün 2004/2742 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    12961/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1471 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    12962/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 32. İcra Müdürlüğünün 2019/9002 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    12963/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 1983/328 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    12964/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Kale (Denizli) Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2008/45 Esas, 

2008/80 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, 

Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar 

Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için 

uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 

olunur. 

    12965/1-1 
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne göre Profesör istihdam edilecektir. 

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Evraklar 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

(https://hr.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut.), 

3. Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, 

kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, 

yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik 

belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan CD ortamında 6 adet ve basılı 1 

takım dosya, 

4. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını 

gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav 

sonuç belgesi, 

5. Üniversitemiz https://hr.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-personel sayfasında yayımlanan 

değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile 

Başvuru Yeri: Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 Alanya HEP Üniversitesi 

Alanya/Antalya 07400 

NOT: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 

kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm 

Kadro 

Sayısı 
Unvan Açıklama 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

Bölümü 

(İngilizce)* 

1 Profesör 

Gemi ve Deniz Teknolojisi programı Doktora mezunu 

olmak. Hidromekanik alanında Doçent unvanına sahip 

olmak. Akışkanlar Mekaniği ve Yat Tasarımı, 

konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak 

*İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir kurumdan bu puan eşdeğerinde bir puan almış 

olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 

birinde tamamlamış olmak. 

 13035/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Mehmet Talu Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (METEV).  

VAKFEDENLER: Mehmet TALU, Fatih TALU, Ali Ercüment BERRAK, Çetin 

DUMAN, Abdülhamit ERDOĞAN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.  

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/01/2022 tarihinde kesinleşen, 

20/12/2022 tarihli ek karar, 25/11/2021 tarihli E:2021/221, K:2021/447 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vatanın bütünlüğüne; memleketimizin, milletimizin, dinimizin, 

devletimizin korunmasına; maddi-manevi her türlü kalkınmasına yardımcı olmak; milletimizin 

birlik ve beraberliğini muhafazaya, dini, ahlaki, ilmi ve fikri seviyesini yükseltmeye; tarihi ve 

kültürel mirasını koruyup yaşatma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar ve vakıf senedinde belirtilen 

diğer amaçların gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çakmak Mahallesi, 24 Pafta, 

309 Ada, 2 Parselde kayıtlı bulunan 110/1120 arsa paylı, 2. Kat, 4 bağımsız bölüm numaralı daire 

niteliğindeki taşınmaz ve 10.000TL.- (On bin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Mehmet TALU, Fatih TALU, Ali Ercüment BERRAK, Çetin 

DUMAN, Abdülhamit ERDOĞAN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıf Mütevelli Heyeti’nin uygun gördüğü aynı gayeli 

diğer bir vakfa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

    12944/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Çayırova Sosyal Yardım Fikir ve Medeniyet Vakfı 

VAKFEDENLER: Bünyamin ÇİFTÇİ 

VAKFIN İKAMETGAHI: Kocaeli 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gebze 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2022 ve 17.08.2022 tarihlerinde tavzih 

edilen, 02.06.2022 tarihli ve E:2022/60, K:2022/145 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Öncelik Çayırıova İlçesinde olmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt 

dışında yaşayan ihtiyaç sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancıların maddi ve manevi 

her türlü ihtiyaçlarını temin ederek toplum yararına olan her türlü faaliyette bulunmak ve vakıf 

senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL (Doksanbin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Bünyamin ÇİFTÇİ 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın fesih ve 

tasfiye veya kanuni sona erme hallerinde, borçların tasfiyesinden arta kalan mal varlığı ve 

ekonomik değerleri aynı gayedeki hangi vakfa veya kuruma devredileceğinin tespitinde karar 

nisabı mütevelli heyetin üye tamsayısının 4/5’dir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    12945/1-1 
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Isparta İli Büyükkabaca Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Isparta ili Büyükkabaca Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 

Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, 

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya 

açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

Kpss 

Puan 

Türü 

Kpss 

Taban 

Puanı

1 Şoför GİH 11 2 

-Herhangi bir ortaöğretim 

kurumundan (lise veya 

dengi okul) mezun olmak.

- En az (D) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P94 

En az 

70 

Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 

bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,  

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLARI 

a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım 

yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonnun nitelik kısmında belirtilen en az (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
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3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER  
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin https://www.buyukkabaca.bel.tr 

internet adresinden temin edilecektir.  
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi  
b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g. 3 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak) 
h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

belediyemizce onaylanabilir.) 
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)  

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
Başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 28/11/2022-30/11/2022 tarihleri arasında 

saat 17:00’a kadar (mesai günlerinde 09:00-12:30 ile 13:00-17:00 saatleri arasında) Sultan 
Süleyman mahallesi Süleyman Demirel bulvarı no:2 Büyükkabaca Belediye Başkanlığı 
Senirkent/Isparta adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)  

• Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri 
içerisinde Belediyemizin info@buyukkabaca.bel.tr mail adresine yapılacaktır, 

•  Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.  

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır.  

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

 Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

 Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

 Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirmesini müteakip 06/12/2022 tarihinde Belediyemizin 
https://www.buyukkabaca.bel.tr resmi internet sayfasında ve ilan panosundan ilan edilecektir. 

 Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
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 Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

 Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

 Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Büyükkabaca Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6-SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Büyükkabaca belediyesinde (Sultan süleyman mah.süleyman demirel bulvarı no:2 

Senirkent Isparta) adresinde 14/12/2022 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav saat 
10:00’da başlayacak olup aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sözlü Sınav Konuları: 
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
4- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile  
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 
konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır.  

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet sitesinden 
ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden https://www.buyukkabaca.bel.tr ilan edilecek ve listede yer 
alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur.  12977/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7419 Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARLARI
1345 Bartın’ın Amasra İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönleriyle

Araştırılarak Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1346 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek
Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika
Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekât ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına
Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar
Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen İznin Süresinin
Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2022 Tarihinden İtibaren Bir Yıl
Uzatılmasına Dair Karar

1347 Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref FAKIBABA’nın Türkiye Büyük Millet
Meclisi Üyeliğinin Düşmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya

İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6296)
–– 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü

Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/9/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan
Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6297)

YÖNETMELİKLER
–– At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

GENELGE
–– Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile İlgili 2022/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı

Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/9314 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2019/2236 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 26/10/2022 tarihli ve 31995 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelikler ile
Kurul Kararı yayımlanmıştır.

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


