
T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
20 Kasım 2012

SALI

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Resmî Gazete Kodu: 201112                                                                                     İçindekiler 176. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           19 Kasım 2012
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CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak ve D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere;
20 Kasım 2012 tarihinden itibaren Gazze ve Pakistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet
DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 19 Kasım 2012
    B.01.0.KKB.01-06-359-683

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 19/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9631 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak ve D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere,
20 Kasım 2012 tarihinden itibaren Gazze ve Pakistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet
DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın
vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Gümrük Yönetmeliğinin 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 175 ila 177 nci maddelerde yer alan eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük

idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçirilmesi, hat sisteminin çalış-

madığı bir gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın geçirilmesi veya ek 22/A da yer alan form-

la yapılan bildirim başka bir tasarruf yoluyla beyandır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 352 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik

özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran onikili bazda gümrük ta-

rife istatistik pozisyonuna göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cüm-

le eklenmiştir.

“Taşıt depolanacak geçici depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu ile kargo taşımacılığına

ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde alan şartı aranmaz.” 

MADDE 4 – Aynı  Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.  

“(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları

içerisinde olması halinde 3.000 m2’den, diğer yerlerde ise 1.000 m2’den küçük olamaz. Soğuk

hava tertibatı, havayolu ile kargo taşımacılığı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı

gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası

içerisinde açılacak antrepolar bu şarta tabi değildir.”

MADDE 5 – Aynı  Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine

aşağıdaki (15), (16), (17) numaralı alt bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Akaryakıt antreposu tanklarının gemilerden eşya alımı veya gemilere eşya gön-

dermesi için iskele veya şamandıraya bağlı boru hattının olması; 

(16) Boru hattıyla gelen akaryakıtın antrepo tanklarına alınması için doğrudan boru

hattıyla antreponun bağlantısının olması;
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(17) Akaryakıt antrepolarında kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bil-

hassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan

kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera

sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği du-

rumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve

yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren bir yıl süre ile

elektronik ortamda saklanması,”

“(3) Bakanlıkça verilen izin kapsamında karayolu veya demiryoluyla yapılan akaryakıt

transiti ile hava taşıtlarına yakıt vermek üzere havalimanlarında açılacak antrepolar hariç olmak

üzere serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın tanklara alınması tamamen deniz yoluyla veya

boru hattıyla yapılır. Deniz yoluyla gelen akaryakıtın iskele veya şamandıradan borularla tank-

lara iletilmesi gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe EK-22 den sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin ekinde

yer alan EK 22/A eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 33, ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538

2- 2/7/2010 27629

3- 2/12/2010 27773

4- 31/12/2010 27802

5- 26/3/2011 27886

6- 30/4/2011 27920

7- 23/5/2011 27942

8- 16/7/2011 27996

9- 2/11/2011 28103

10- 28/12/2011 28156

11- 31/3/2012 28250

12- 12/6/2012 28321
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Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“MADDE 31 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazır-
lanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; orman alanlarının ve 31/8/1956 tarihli ve

6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre orman sı-
nırları dışına çıkarılan yerlerin geometrik ve hukukî durumlarının tayin ve tespiti ile bu suretle
sınırlandırılan ormanların ve orman sınırları dışına çıkartılan alanların tapu siciline tescillerini
sağlamak ve orman kadastro bilgi sisteminin altlığını oluşturmaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da sınırlandırma sırasında

orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme
müesseselerine ait ormanların, hususî ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların içinde
ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve
tespitinin yapılmasına,

b) 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre, orman sı-
nırı dışına çıkarılacak yerlerin tayin ve tespitinin yapılmasına,

c) Orman kadastro komisyonlarının kuruluş, atama, görev ve yetkilerine,
ç) Orman kadastro işlemleri kesinleşen Devlet ormanlarının ve 6831 sayılı Kanunun;

20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi, 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı
Kanun ve 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(B) bendi uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin tapuya tescilinin sağlanma-
sına,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

9/2/2012 28199
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d) Orman kadastro bilgi sisteminin altlığının oluşturulmasına,

ait iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Kanunun 2 nci, 7 nci ve ek 5 inci madde-

lerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 2 nci madde uygulaması: 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanun ile değişik 2 nci

maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan yerleri,

b) 2/B uygulaması: 6831 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesini yeniden düzenleyen

2896 ve 3302 sayılı kanunlar ile değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsa-

mında orman sınırları dışına çıkarılan yerleri,

c) Aplikasyon: Bir teknik ya da hukuki harita veya belgenin teknik eleman ya da ele-

manlarca zemine uygulanmasını,

ç) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

d) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

e) En son ilan edilen çalışma: Askı ilanına konu olan ve hukuki sonuçları olan en son

çalışmayı,

f) GPS: Küresel konum belirleme sistemini,

g) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

ğ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının

İl ve İlçe Müdürlüklerini,

h) İş emri: İş programında bulunan ve çalışma yapılacak olan birimdeki çalışmanın de-

taylarının açıklandığı Genel Müdürlük emrini,

ı) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

i) İşletme Şefliği: Orman İşletme Şefliğini,

j) Kadastro: TKGM tarafından yapılan kadastro çalışmalarını,

k) Kadastro Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İl Müdürlüğünü,

l) Kadastro ekibi: Kadastro Müdürlüğünün Arazi Ekibini,

m) Komisyon: Orman Kadastro Komisyonunu,

n) Komisyon Başkanı: Orman Kadastro Komisyonuna başkanlık eden orman kadastro

başmühendisini,

o) Merkez Koordinatörü: Orman kadastrosu ile ilgili çalışmaları kontrol, denetim ve

koordine etmek üzere Genel Müdürlükçe görevlendirilen orman mühendisini,

ö) Orman tahdidi: 8/2/1937 tarihli ve 3116 sayılı Orman Kanunu kapsamında yapılan

sınırlandırma çalışmalarını,

p) Orman kadastrosu: 6831 sayılı Orman Kanunu ile 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı

Kadastro Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan çalışmaları,
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r) Orman Kadastro Başmühendisliği: Orman Kadastro Komisyon Başkanlıklarını,

s) Orman Kadastro Ekibi: 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci madde

uygulamalarında Komisyonun alt birimini,

ş) Sınır Belirleme: 22/5/2005 tarihinden önce yürürlükte olan 3402 sayılı Kadastro Ka-

nunu uygulamalarına esas olmak üzere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre Komisyonlarca

yapılan çalışmaları,

t) Şube Müdürlüğü: Bölge Müdürlüğünün Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğünü,

u) Tapu Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İl ve İlçe Müdürlüğünü,

ü) TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

v) Teknik eleman: Orman kadastro başmühendisliklerinde ve Şube Müdürlüklerinde

görevli mühendis, tekniker ve teknisyenleri,

y) Teknik İzahname: Genel Müdürlükçe yürürlüğe konan Orman Kadastrosu Teknik

İzahnamesini,

z) Teknik Koordinatör: Orman kadastrosunun teknik konuları ile ilgili olarak Genel

Müdürlük Merkezinde görevlendirilen harita mühendisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyon Kuruluşu, Atama, Seçim ve Görevler

Kuruluş, atama, üye ve bilirkişi seçimi
MADDE 5 – (1) Komisyon, Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı

üye ile mahalli ziraat odalarınca bildirilecek temsilci üye ve belde/mahalle/köy temsilci üyesi

olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca Genel Müdürlükçe Komisyonların emrine yeteri kadar

teknik eleman ve memur görevlendirilir.

(2) Komisyon Başkanı ve üyelerin atanması:

a) Komisyon Başkanlığına orman kadastro başmühendisliklerinde en az bir yılı ormancı

üye olmak üzere iki yıl çalışmış ve en az 5 yıl hizmeti bulunan orman yüksek mühendisi veya

orman mühendisi atanır.

b) Komisyon ormancı üyeliğine; orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya

bunların bulunmaması halinde orman teknikeri atanır.

c) Komisyon ziraatçı üyeliğine; ziraat yüksek mühendisi, ziraat mühendisi veya bun-

ların bulunmaması halinde ziraat teknikeri veya teknisyeni atanır.

ç) Komisyon ziraat odası temsilci üyeliğine; çalışma yapılacak belde/mahalle/köyün

bağlı bulunduğu ilçenin ziraat odasınca bir asıl ve bir yedek üye Orman Kadastro Başmühen-

disliğinin yazılı isteği üzerine görevlendirilir. Ancak mahallinde ziraat odası bulunmaması ha-

linde ildeki ziraat odası tarafından, ilde de ziraat odası yok ise Ziraat Odaları Birliği Genel

Başkanlığınca görevlendirme yapılır. Görevlendirilen üyelerin ad ve adresleri Orman Kadastro

Başmühendisliğine bildirilir.

d) Komisyon belde/mahalle/köy temsilci üyeliğine; beldelerde belediye encümenince,

mahalle ve köylerde muhtarlıkça bir asıl ve bir yedek temsilci üye Orman Kadastro Başmü-

hendisliğinin yazılı isteği üzerine görevlendirilir. Görevlendirilen üyelerin ad ve adresleri Or-

man Kadastro Başmühendisliğine bildirilir.
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(3) Komisyon Başkanı bu üyelerin zamanında Komisyon çalışmalarına katılmasını

sağlar.

(4) Bilirkişilerin seçimi; Komisyon Başkanı, arazi çalışmalarına katılmak üzere

belde/mahallelerde belediye encümeninden, köylerde köy ihtiyar heyetinden, kısıtlı olmayan,

kırk yaşını bitirmiş olan ve mahallîn özelliklerini, taşınmaz malların eski ve yeni sahiplerini,

zilyetlerini, taşınmaz malların bulunduğu yerlerin mahallî adlarını bilen asıl ve yedek bilirki-

şileri seçmelerini ister. Seçilen bilirkişilerin ad ve adresleri Orman Kadastro Başmühendisliğine

bildirilir. Komisyona isimleri bildirilen bilirkişilere Komisyon huzurunda “Şahsıma yöneltilen

sorularda bildiğimi doğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.” ifadesi

Komisyon Başkanınca okunur, bilirkişilerce tekrar edilerek yemin merasimi yapılır ve bu işlem

tutanak altına alınır.

(5) Komisyon Başkanı, arazi çalışmalarına katılacak bilirkişileri yazılı olarak göreve

çağırır. Bilirkişiler yazılı çağrıya rağmen belirlenen gün ve yerde çalışmalara katılmadıkları

takdirde Komisyon Başkanı resen bilirkişi görevlendirir, bu durumda da dördüncü fıkrada yazılı

yemin merasimi yapılır. Komisyon bu durumu tutanakla tespit eder.

(6) Askeri Yasak Bölgelerde yapılacak çalışmalarda; 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan yasak, stratejik böl-

geler ve güvenlik bölgeleri ile harekât, savunma ve eğitim amaçlı kullanılan yerlerde orman

kadastrosu ve 2/B uygulamasının yapılacağı, Bakanlıkça Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

Millî Savunma Bakanlığı Komisyona yardımcı olmak ve bilirkişilik yapmak üzere bu çalış-

malar sırasında bir temsilci bulundurabilir.

(7) Çalışma alanlarında yapılan ölçüm ve haritalama işlemlerinin usulüne uygun olarak

yapılmasını sağlamak ile kontrol onayını yapmak üzere onaylanan iş programı kapsamında

ilgili kadastro müdürlüğünden kontrol mühendisi görevlendirilmesi Bölge Müdürlüğünce yazılı

olarak talep edilir. Görevlendirme talebinin kadastro müdürlüğüne intikal etmesini müteakip

on gün içinde görevlendirilen kontrol mühendisi Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Komisyon ile

kontrol mühendisinin koordinasyon içerisinde çalışmasından ilgili kadastro müdürü ile Şube

Müdürü müştereken sorumludur.

Komisyonun görevleri

MADDE 6 – (1) Komisyon;

a) Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da sınırlandırma sırasında

orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme

müesseselerine ait ormanların, hususî ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların içinde

ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarını tayin ve tespit

etmek,

b) 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine ait uygulamayı

yapmak,

c) Orman tahdit veya kadastrosu daha önce yapılmış yerlerde 2/B uygulaması sırasında

bağlantı kurulacak gerekli orman sınır noktalarını aplike etmek, 2/B uygulaması sonunda ortaya

çıkan yeni orman sınırlarını tespit etmek,
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ç) Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki, ölçüm ve ha-

ritalama bakımından tescile esas yeterlikte olmayan ve tapuya tescili yapılmamış olan çalış-

maları kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol mühendisinin de katılımı ile tescile

hazır hale getirmek,

d) Orman tahdit veya kadastrosu yapılıp ilân edilerek kesinleşmiş ve tapuya tescili ya-

pılmamış olan yerlerde; kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol mühendisinin de ka-

tılımı ile en son ilan edilen çalışma esas alınarak vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikas-

yon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fennî hataları tespit etmek,

Genel Müdürlüğün bilgisi ve denetimi altında gerekli düzeltmeleri yapmak, usulüne göre ilân

etmek ve ilan süresi bitiminde davalı yerler hariç olmak üzere kesinleşme tutanağı tanzim et-

mek,

e) Orman kadastro uygulaması tamamlanmış yerlerde bu çalışma sonunda oluşan yargı

kararlarının gereğini yerine getirmek, yargı kararı uygulama tutanağını tanzim etmek, harita

mühendisi tarafından tanzim edilecek yeni harita ve alanlar cetvelini onaylayarak ilgili birimlere

göndermek,

f) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 5 inci ve ek 10 uncu maddelerinde belirtilen

şart ve durumlarda gerekli çalışmayı yaparak, bilgi ve belgelerini ilgili birimlere teslim etmek,

g) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi

ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait

Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen durumlarda gerekli

çalışmayı yaparak, bilgi ve belgelerini ilgili birimlere teslim etmek,

ğ) Yukarıda belirtilen çalışmalardan 6831 sayılı Kanun gereğince askı ilanı ile sonuç-

landırılması gerekenleri askı ilanı ile sonuçlandırmak,

h) Genel müdürlükçe ve Bölge Müdürlüğünce verilecek benzeri iş ve işlemleri yapmak,

ile görevlidir.

Komisyon Başkanı ve üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Komisyon Başkanı; Komisyonun idarî, teknik, hukukî ve malî bütün

iş ve işlemlerinin amiri olup Komisyon çalışmalarının başlaması, yürütülmesi ile ilgili mevzuata

uygun olarak planlanan sürede sonuçlandırılmasından diğer üyeler ile beraber müştereken so-

rumludur.

(2) Ormancı üye;

a) Komisyonun arazi çalışmalarına katılmak, görüşünü bildirmek, oyunu kullanmak ve

alınan kararlara varsa karşı görüşlerini muhalefet şerhi ile belirtmek,

b) Yıllık iş programındaki belde, mahalle ve köyler ile ilgili her türlü dosya, harita ve

hava fotoğraflarını tespit ederek teslim almak, bu evrak ve dokümanlar üzerinde yapılması ge-

rekli teknik çalışmaları yapmak, bunları muhafaza etmek ve iş bitiminde iade etmek,
c) Komisyonla birlikte orman sınır noktalarının yerlerini tespit etmek, bu noktaların

zemin tesislerinin yapılmasını sağlamak,
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ç) Aylık iş ve sarfiyat cetvellerini düzenlemek,
d) Orman kadastro tutanak defterlerinin günlük olarak yazılmasını sağlamak,
e) Harita mühendisi ile birlikte ölçü işlerinin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağ-

lamak,
f) Komisyon ziraatçı üyesi ve teknik elemanları ile birlikte kadastro tutanaklarını, tu-

tanak suretleri ve orman kadastro haritaları ile karşılaştırarak kontrollerini yapmak,
g) Düzenlenen alanlar cetvelini kontrol etmek,
ğ) Yılsonu cetvellerini düzenlemek, analizlerini yapmak,
h) Başkanın yokluğunda Orman Kadastro Başmühendisliğine vekâlet etmek,
ı) Komisyon Başkanının vereceği benzer işleri yapmak,
ile görevli ve sorumludur.
(3) Ziraatçı üye;
a) Komisyonun arazi çalışmalarına katılmak, görüşünü bildirmek, oyunu kullanmak ve

alınan kararlara varsa karşı görüşlerini muhalefet şerhi ile belirtmek,
b) İş programına alınan belde, mahalle ve köylerle ilgili olarak radyo ve ilçe ilânlarını

temin etmek,
c) İş programına alınan belde, mahalle ve köylerin çalışma ilânları ile komşu köy ilân-

larını hazırlamak ve yapmak,
ç) Teknik İzahnamede belirlenmiş olan belgeleri temin etmek ve düzenlemek,
d) Komisyonla birlikte orman sınır noktalarının yerlerini tespit etmek, bu noktaların

zemin tesislerinin yapılmasında Komisyon Başkanı veya başkan vekiline yardımcı olmak,
e) Orman kadastro tutanak defterlerinin günlük olarak yazılmasında ve bilgisayarda su-

retlerinin çıkartılmasında Komisyon Başkanı veya başkan vekiline yardımcı olmak,
f) Her türlü arazi ölçü işlerinde Komisyon Başkanı veya başkan vekiline yardımcı olmak,
g) Komisyon ormancı üyesi ve teknik elemanları ile birlikte kadastro tutanaklarının,

tutanak suretleri ve orman kadastro haritaları ile karşılaştırarak kontrollerini yapmak, tutanak
suretlerini tasdik etmek,

ğ) Orman kadastro dosyalarını düzenleyip çoğaltarak ilâna hazırlamak, ilânlarını yap-
mak ve ilgili birimlere dağıtımlarını sağlamak,

h) Komisyon demirbaşında bulunan donanım ve malzemelerin kaydını tutmak ve mu-
hafazalarını sağlamak,

ı) Komisyon Başkanının vereceği benzer işleri yapmak,
ile görevli ve sorumludur.
(4) Ziraat odası temsilci üyesi ile belde, mahalle ve köy temsilci üyesi;
a) Komisyon Başkanınca belirlenen ve kendilerine yazılı olarak bildirilen günde ko-

misyon çalışmalarına katılmak,
b) Komisyon Başkanı, ormancı üye ve ziraatçı üye ile birlikte orman sınırlarının tespi-

tinde ve orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin belirlenmesinde görüşünü bildirmek, oyunu
kullanmak ve alınan kararlara varsa karşı görüşlerini muhalefet şerhi ile belirtmek,

ile görevli ve sorumludur.
Teknik ve diğer elemanlar ile bilirkişilerin görevleri
MADDE 8 – (1) Teknik ve diğer elemanlar; Komisyon Başkanının veya vekilinin ve-

receği işleri yapmak ile görevli ve sorumludurlar.
(2) Bilirkişiler; Komisyonun arazi çalışmalarına katılarak gerekli bilgiyi vermekle gö-

revlidirler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Alanlarının Tespiti ve İlanlar

Çalışma yapılacak belde, mahalle ve köylerin tespiti
MADDE 9 – (1) Orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılacak belde, mahalle ve

köyler listesi mahalli kadastro müdürlükleri ile yapılacak çalışmalar neticesinde tanzim edilerek
Bölge Müdürlüğü aracılığı ile her yıl en geç 15 Kasıma kadar Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.
Bu listeler bazında çalışma yapılacak birimler Genel Müdürlük ile TKGM’ce müştereken be-
lirlenir. Belirlenen listeler esas alınarak her Orman Kadastro Başmühendisliği için ayrı ayrı
düzenlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan iş programları Aralık ayı sonuna kadar iş emri
ile birlikte Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

Çalışmaların bütünlüğü ve sonuçlandırılması
MADDE 10 – (1) Komisyonların çalışma alanı belde, mahalle ve köydür. Bir belde,

mahalle ve köyde başlatılan çalışmalar bitirilerek işi bitirme tutanağı tanzim edilmeden diğer
bir belde, mahalle ve köyde çalışmaya başlanamaz. Ancak herhangi bir nedenle orman kadastrosu
ve 2/B uygulaması çalışmalarının yürütülememesi durumunda Genel Müdürlükten izin alınmak
kaydıyla bir başka belde, mahalle ve köyde çalışmaya başlanabilir.

(2) Komisyonların bir belde, mahalle veya köyde yapacakları orman kadastrosu ve 2/B
uygulama işleri bir bütün olup, çalışmalar birbirini takip eder. Bu uygulamalar belde, mahalle
ve köy sınırları içindeki bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır. Bu şekilde bitirilen belde,
mahalle ve köylerde aynı maksatla tekrar çalışma yapılmaz. Ancak 2/B uygulamaları yapılmış
olup da bu uygulamalar sırasında orman sınırları içinde değerlendirilmemiş olması nedeniyle
2/B araştırması yapılmadığı tespit edilen yerlerde 2/B araştırması yapılır.

(3) Belde, mahalle ve köylerin orman kadastrosu ile 2/B uygulamalarının aynı Komis-
yon tarafından sonuçlandırılması esas olup; çalışmayı yapan Komisyonun gayri faal hale gel-
mesi veya kapanması hallerinde uygulamalar kaldığı yerden devam edilmek üzere bir başka
Komisyon görevlendirilir ve çalışma sonuçlandırılır.

İlânlar
MADDE 11 – (1) Orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılacak il ve ilçelerde, ça-

lışmaya başlamadan en az bir ay önce radyo ile belediye yayın araçları veya belediye ilân tah-
tasında askı suretiyle ilân edilir. İlçe içindeki ormanların sınırlaması bir çalışma döneminde
tamamlanmamış ise ertesi yıl için aynı ilçede sınırlamanın devam edeceği hususunu bildiren
ilân yapılmaz. İlânın yapıldığı radyo ve yayın bülteninin bir nüshası ilgili Bölge Müdürlüğüne
ve Orman Kadastro Başmühendisliğine gönderilir. Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçe-
ler, ilgili valiliklere yazıyla bildirilir.

(2) Orman kadastrosu ve 2/B uygulamasının başlama tarihi, çalışılacak belde, mahalle
ve köylerle, bunlara bitişik belde, mahalle ve köylerde en az on beş gün önce uygun yerlere
asılarak ilânla duyurulur. Durum bir tutanakla tespit edilir. Ayrıca, ilgili belediye başkanlıklarına
ve İşletme Müdürlükleri ile illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğüne çalışmaya başla-
madan en az on beş gün önce yazıyla bildirilir. İlân ve bildirim tarihleri on beş günlük süreye
dahil değildir. Orman Kadastro Başmühendisliğinin iş programında olup da herhangi bir ne-
denle o yıl çalışma yapılamayacak ise bu birimlerde ilan yapılmaz.

(3) Bu ilânda; Komisyonun hangi belde, mahalle ve köyde çalışacağı, ormanların içinde
ve bitişiğinde taşınmazların sahiplerinin veya kanunî temsilcilerinin veya vekillerinin sınırlama
sırasında hazır bulunmaları, hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastrosu ve 2/B uygulaması
işlerine yokluklarında devam edileceği açıklanır. Hazır bulunanlar taşınmazlarının sınırlarını
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gösterir ve her nev’i belgeleri ibraz eder. İbraz edilen belgeler Orman Kadastro Başmühendisliği
gelen defterine kaydedilir. Yerinde yapılan ilâna rağmen ilgililerin bulunmamaları orman ka-
dastro ve 2/B uygulama çalışmalarını durdurmaz.

(4) İlân işlerine ait belgeler dosyasında saklanır.
(5) Sınırlama işinin yarım kalması halinde ertesi yılın iş programına dahil edilir. Yarım

kaldığından çalışmalara devam edileceğine dair ilân ve bildirimler yapılarak öncelikle çalış-
malara buralardan başlanır. Başlama günü ikinci fıkrada belirtilen yerlere yazılı olarak bildirilir.
Bu durumda çalışmalara başlanılması için on beş gün beklenmez. Yazıların alındı şerhi bulunan
ikinci nüshası dosyasında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belge ve Bilgilerin Toplanması

İşletme müdürlüğünden istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 12 – (1) Orman Kadastro Başmühendisliğince ilk defa orman kadastrosu ve

2/B uygulaması yapılacak yerlerle ilgili;
a) Mülga 3116 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre kamulaştırılmış ormanlara,
b) 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve

Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla devletleştirilen orman-
lara,

c) 6831 sayılı Kanunun;
1) 3 üncü maddesine göre orman rejimine alınmış yerlere,
2) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre Devlet ormanı olarak ağaç-

landırılan ve ağaçlandırılacak olan yerlere,
3) 23 ve 24 üncü maddelerine göre muhafazaya ayrılmış ve kamulaştırılmış yerlere,
4) 17 nci maddesine göre açma, işgal ve yerleşmeler için açılmış davalarla, kesinleşmiş

olanlara ait suç tutanaklarına, kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararlarına, bilirkişi rapor-
larına, harita ve krokilerine,

5) Geçici 1 inci maddesi ile 1744 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddesine göre
yapılmış bildiri, gerekçeli mütalâa, tutanak, harita ve krokilere,

ç) Orman yetiştirilmek üzere kamulaştırılmış yerlere,
d) Devletten başkasına ait ormanlara,
e) Orman vasfı ve mülkiyeti bakımından yargıya intikal eden yerlerde;
1) Devam eden davalara,
2) Kesinleşmiş yargı kararları kapsamında kesinleşme şerhi bulunan mahkeme karar-

larına, bilirkişi raporlarına, harita ve krokilerine,
f) Muhafaza ormanlarına, millî park alanlarına, tabiat parklarına ve tabiatı koruma alan-

larına,
g) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması

Hakkında Kanun ile bu Kanunu değiştiren 9/7/1956 tarihli ve 6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı
ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Har-
nupluklara da Teşmiline Dair Kanuna göre Devlet ormanlarından tefrik edilerek çiftçiyi top-
raklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzi yapılmış, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlan-
mış zeytinlik, sakızlık ve harnupluk sahalara ait tutanaklara, krokilere ve haritalara,

ğ) 3116 sayılı Kanunun 24/3/1950 tarihli ve 5653 sayılı Kanunla değişik 1/e maddesine
göre çıkarılan "Makilik ve Orman Sahalarının Birleştiği Yerlerde Orman Sınırlarının Tespitine
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Ait Yönetmelik" gereğince makiye tefrik edilip, çiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına
göre tevzi yapılmış, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış yerlere ait tutanaklara, krokilere
ve haritalara,

h) 24/3/1950 tarihli ve 5658 sayılı Orman Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine ve
Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Olan Kanuna Ek Kanun kapsa-
mında iade edilen ormanlara ait harita ve tutanaklara,

ı) Yangın görmüş sahaların harita ve krokilerine,
i) İzin veya irtifak hakkı verilmiş sahaların harita ve krokilerine,
j) Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmak ve orman

olarak kullanmak üzere tahsis edilmiş yerlere,
k) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu çalışmalarına,
ait bilgi ve belgeler İşletme Müdürlüğünden yazı ile istenir.
(2) Orman Kadastro Başmühendisliğince orman tahdidi veya kadastrosu yapılmış olan

yerlerde aplikasyon ve 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B uygulaması ya-
pılacak yerlerle ilgili;

a) 3116 sayılı Kanuna göre yapılmış orman tahdidine ve aynı Kanunun geçici 1 inci
maddesine göre kamulaştırılmış ormanlara,

b) 4785 sayılı Kanunla devletleştirilen ormanlara,
c) 6831 sayılı Kanuna göre seri bazında yapılmış tahdide,
ç) 6831 sayılı Kanunun;
1) 3 üncü maddesine göre orman rejimine alınmış yerlere,
2) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre Devlet ormanı olarak ağaç-

landırılan ve ağaçlandırılacak yerlere,
3) 23 ve 24 üncü maddelerine göre muhafazaya ayrılmış ve kamulaştırılmış yerlere,
4) 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ve 2896 sayılı Kanunla değişik 2 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan yerlere,
5) 17 nci maddesine göre açma, işgal ve yerleşmeler için açılmış davalarla, kesinleşmiş

olanlara ait suç tutanakları, kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararları, bilirkişi raporları,
harita ve krokilere,

d) Orman yetiştirilmek üzere kamulaştırılmış yerlere,
e) Devletten başkasına ait ormanlara,
f) Orman vasfı ve mülkiyeti bakımından yargıya intikal eden yerlerde;
1) Devam eden davalara,
2) Kesinleşmiş yargı kararları kapsamında kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararları,

bilirkişi raporları, harita ve krokilere,
g) Muhafaza ormanları, millî park alanları, tabiat parkları ve tabiatı koruma alanlarına,
ğ) 3573 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 6777 sayılı Kanuna göre Devlet orman-

larından tefrik edilerek çiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzi yapılmış, temlik
kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış zeytinlik, sakızlık ve harnupluk sahalara ait tutanaklara,
krokilere ve haritalara,

h) 3116 sayılı Kanunun 5653 sayılı Kanunla değişik 1/e maddesine göre çıkarılan "Ma-
kilik ve Orman Sahalarının Birleştiği Yerlerde Orman Sınırlarının Tespitine Ait Yönetmelik"
gereğince makiye tefrik edilip, çiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzi yapılmış,
temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış yerlere ait tutanaklara, krokilere ve haritalara,

ı) 5658 sayılı Kanun kapsamında iade edilen ormanlara ait harita ve tutanaklara,
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i) Yangın görmüş sahaların harita ve krokilerine,
j) İzin veya irtifak hakkı verilmiş sahaların harita ve krokilerine,
k) Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmak ve or-

man olarak kullanmak üzere tahsis edilmiş yerlere,
l) Mera Kanunu çalışmalarına,
ait bilgi ve belgeler İşletme Müdürlüğünden yazı ile istenir.
(3) İşletme müdürlüğü istenen bilgi ve belgeleri Orman Kadastro Başmühendisliğine

en geç on beş gün içinde yazılı olarak verir. İşletme müdürlüğünce bu süre içinde bilgi ve bel-
gelerin verilmemesi durumunda Orman Kadastro Başmühendisliğince Bölge Müdürlüğüne bil-
gi verilerek çalışmalara başlanır.

(4) Süresinde verilmeyen, eksik veya yetersiz verilen bilgi ve belgelerden İşletme Mü-
dürleri sorumludur.

Diğer kurumlardan istenilecek bilgi ve belgeler
MADDE 13 – (1) Orman Kadastro Başmühendisliğince çalışma yapılacak belde/ma-

halle/köy ile ilgili olarak kadastro müdürlüğünden:
a) Tapulaması veya kadastrosu yapılmış ise sayısal kadastro projeleri, sayısal kadastro

paftalarının olmadığı durumlarda orman sınırına mücavir taşınmazlara ait kadastro pafta ör-
nekleri ve gerekli diğer teknik bilgi ve belgeleri,

b) Orman vasfıyla Hazine adına tescil edilen parsellere ait koordinatlı krokilerin onaylı
suretleri,

yazı ile istenir.
(2) Orman Kadastro Başmühendisliğince çalışma yapılacak belde/mahalle/köy ile ilgili

olarak tapu müdürlüğünden:
a) Orman vasfıyla Hazine adına tescil edilen parsellere ait tapu sicil kayıt bilgileri,
b) Ağaç ve ağaççık topluluğu ile kaplı olduğu tespit edilen parsellere ait tapuların ilk

tesis tarihindeki iktisabı ve tedavül kayıtları,
yazı ile istenir.
(3) Orman Kadastro Başmühendisliğince çalışma yapılacak belde/mahalle/köy ile ilgili

olarak il özel idareleri ve kaymakamlıklardan belde, mahalle veya köy sınırlarını gösterir hu-
dutname, kroki veya haritaları, köy yerleşik alanını gösterir planlar yazı ile istenir.

(4) Orman Kadastro Başmühendisliğince çalışma yapılacak belde/mahalle/köy ile ilgili
olarak gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden mera alanları ile ilgili tahsis kararları, kroki
veya haritaları yazı ile istenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Vasıf Tayini ve Mülkiyete Ait Hususlar

Vasıf tayinine esas olacak tanımlar
MADDE 14 – (1) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca orman tanımı kapsa-

mına giren ve istisna bentleri uyarınca orman tanımı dışında kalan yerler için yapılacak vasıf
tayinlerine esas olan unsurların teknik ve hukukî anlamları aşağıda açıklanmıştır.

a) Ağaç: En az sekiz metre ve daha yukarı boy yapabilen kökü, gövdesi, tepesi olan,
odunsu bitkilere, yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç denir.

b) Ağaççık: Yan dallarının çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanla-
şan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyu sekiz metreyi bulmayan, uzun
ömürlü odunsu bitkilere çapı ve yaşı ne olursa olsun ağaççık denir.

c) Kapalılık: Ağaç ve ağaççıkların bulundukları sahaya göre toprağı siperleme oranıdır.
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ç) Topluluk: Ağaç ve ağaçcıkların veya her ikisinin beraberce bulundukları saha üze-
rinde tabii olarak %10 ve daha fazla kapalılık teşkil etmesi halidir. Bir yerin orman olup olma-
dığının tayininde, topluluk unsuru, diğer unsurlarla birlikte mütalâa edilir. Devletin hüküm ve
tasarrufu altında olup, orman kapsamı içinde bulunan bir sahada kapalılık %10’dan aşağı bu-
lunsa ve hatta çeşitli sebeplerle üzerindeki orman örtüsü tamamen kaldırılmış olsa da bu sahalar
yine de orman sahası olarak muhafaza edilir. Ormandan beklenen teknik, ekonomik ve müşte-
rek faydaları asgarî şekilde dahi olsa yerine getirebilen ve ormancılık ilim ve tekniği bakımın-
dan devamlı şekilde veya muayyen dönemlerde teknik müdahaleyi icap ettiren ağaç ve ağaç-
çıkların bir arada bulunması topluluk halidir. Ayrıca topluluk ile birlikte, sahanın orman rejimi
içinde olup olmadığı, meyli, erozyon şiddeti iklim ve su rejimine olan tesir dereceleri, seri ve
bölme bütünlüğü gibi esaslar da dikkate alınır.

d) Yerleri: Ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin kapladığı yerler ile ağaç ve ağaççık-
ların tabii veya suni etkilerle kaldırılmış sahalardır.

e) Sazlık: Bataklıklarda yetişen bir senelik veya birkaç senelik otsu veya yarı odunsu
bitkilerle kaplı yerdir.

f) Step bitkileri ile örtülü yerler: Step formasyonu, ağaçsız ve yazın kuruyan toprağı
muntazam bir tarzda ve seyrekçe örten bitki örtüsüyle kaplı yerlerdir.

g) Dikenlik: Stepten sonra devam eden cılız ve monoton görünüşlü odunsu bitkilerle
kaplı yerdir.

ğ) Park: Köy, kasaba ve şehirlerde kamu idareleri veya kamu tüzel kişiliklerince çevreye
güzellik vermesi için tefrik veya tesis edilmiş ağaç ve ağaççık ihtiva eden yerdir.

h) Mezarlık: Köy, kasaba ve şehir halkının ölülerini defnettiği yerdir. Kadimden beri
mezarlık olarak kullanılmış veya kullanılan yerler de mezarlık sayılır.

ı) Sahiplilik: Kişilerin taşınmazlar üzerindeki mülkiyet iddialarını her türlü geçerli resmî
belge ve kayıtlarla ispatlamaları halidir. 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin;

1) (E) bendinde hakim unsur, civar ormanlarda doğal olarak bulunmayan ağaç ve ağaç-
çıkların bulunması halidir. Özel şahısların ağaçlandırdıkları bu sahalar özel mülkiyete konu
olabilen ve zilyetlikle de iktisabı mümkün olan sahalardır.

2) (F) bendinde geçen tarım arazisi olarak kullanılan yerlerdeki dağınık veya yer yer
küme ve sıra halindeki her nev’i ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerde sahiplilik orman içinde
ve bitişiğinde tapu ile, bitişik alanlar dışında ise diğer tasarruf belgeleri ile mümkündür.

3) (H) bendinde geçen fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri kamu emlâkı niteliğinde
de bulunabileceğinden bunlara sahiplilik orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapu ile, orman
sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile mümkündür. Her nevi meyveli ağaç ve ağaç-
çıkların mevcut olduğu yerlerde ise zilyetlikle de iktisap mümkündür.

4) (İ) bendinde geçen özel kanunu gereğince Devlet ormanlarından tefrik edilmiş ve
imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 6777 sayılı Ka-
nunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklarda sahiplilik tapu
ile mümkündür.

5) (G) bendi kapsamına giren ağaç ve ağaççıklarla kaplı yerlerde; Devlet ormanlarına
bitişik olmayan ve bir bütün olarak yüzölçümü üç hektarı aşmayan her nevi ağaç ve ağaççıkların
bulunduğu yerlerde sahiplilik tapu ve diğer tasarruf belgeleriyle, ağaç ve ağaççık topluluklarının
Devlet ormanlarına bitişik olması halinde sahiplilik tapu ile mümkündür. Sahipli arazi üzerinde
bulunan yüz ölçümü her parsel için üç hektarı geçen ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu
yerler özel orman sayılır. Bu durumda sahiplilik ancak tapu ile mümkündür.
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i) Küme: Kapalılık derecesi %10 dan fazla olan ve aynı zamanda en çok üçbin metre-
kare büyüklüğündeki ağaç ve ağaççıklarla kaplı yerdir.

j) Sıra: Küme vasfını taşımayan ağaç ve ağaççıkların bir veya birkaç sıra halinde birbiri
ardına yer almasıdır.

k) Dağınık olma: Ağaç ve ağaççıkların işgal ettikleri kısımlarda kapalılığın tabii olarak
%10 dan az olmasıdır.

l) Ormana bitişik olmama: Devlet ormanlarından; tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazileri,
özel orman, tahsisli mera ve toplu yerleşim alanları, 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi istisna
bentlerine göre orman sayılmayan arazi çeşitleri, nehir, ırmak, yaz kış devamlı akan ve genel
olarak yatağı değişmeyen dere, 5658 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel mevcut olan
Devlet karayolu ve demiryolu ile yarıntı ve kayalıklarla ayrılma halidir.

m) Maki ve funda: Kserofil bünyeli, her dem yeşil, sert ve çoğu zaman dikenli yapraklı
ağaççıkların teşkil ettiği bitki formasyonu olup, Mersin (Myrtus communis), Defne (Laurus
nobilis), Sandal (Arbutus andrachne), Kocayemiş (Arbutus unedo), Pırnal Meşesi (Quercus
ilex), Kermes Meşesi (Quercus coccifera), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Katır Tırnağı
(Spartium junceum), Kurtbağrı (Ligustrum vulgare), Keçiboğan (Calicotome spinosu), Erguvan
(Cercis siliquastrum), Tesbih çalısı (Styrax officinalis), Karaçalı (Paliurus acueleatus), Her-
demtaze (Ruscus acuelatus), Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), Peruka çalısı (Cotinus coggyg-
ria), Akçakesme (Phillyrea media), Geniş Yapraklı Akçekesme (Phillyrea latifolia), Menengiç
(Pistacia terebinthus), Sakız (Pistacia lenttiscus), Boyacı sumağı (Rhus cotinus), Yabani Zeytin
– Delice (Olea europea var. oleaster), Kokarçalı (Anagyris foetida), Zakkum (Nerium oleander),
Pembe çiçekli Laden (Cistus creticus), Beyaz çiçekli laden (Cistus salvifolius), Tüylü Laden
(Cistus villosus), Badem Yapraklı Ahlat (Pyrus amygdaliformis), Yabani kuşkonmaz (Aspara-
gus acutifolius ve benzeri bitkilerdir.

n) Funda: ağaç fundası (Erica arborea) ve pembe çiçekli funda (Erica verticillata), Erica
cinsi bitkilerdir.

o) Orman ve toprak muhafaza karakteri: Üzerindeki bitki formasyonu ile taşkınları,
şiddetli yağış sonrası oluşan zararlı akışları, toprak erozyonunu, toprağın strüktür ve tekstürü-
nün bozulmasını önleyici, su verimini artırıcı etkisi bulunan ve eğimi yüzde on ikiden fazla
olan yerlerdir.

ö) Otlak (Mera): Üstünde hayvan otlayan, otsu bitkilerin tabii olarak yetiştiği açık alan-
lar olup, bir veya daha fazla köy ve belde halkına ait hayvanların ot ihtiyacını temin etmek
maksadıyla tahsis edilmiş veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazidir.

p) Yaylak: Bir veya birkaç köy veya belde ahalisinin hayvanları ile birlikte geçici olarak
çıkıp, hayvanlarını otlatmak üzere kadimden beri kullanılan ağaçsız, otlu, orman içi veya orman
dışı münferit yerlerdir.

r) Kışlak: Hayvanların kışı geçirmek üzere indikleri otu bol olan kuytu yerler, köylülerin
hayvanlarını otlatmak ve sulamak üzere kadimden beri bir veya daha ziyade köy ve beldeye
tahsis edilmiş ılıman iklimli ve fazla yüksek olmayan yerlerdir.

s) Orman içi açıklık: Orman içinde kültür arazileri dışında, insan müdahalesi olmaksızın
kendiliğinden oluşan, doğal olarak ağaç ve ağaççık içermeyen, genel olarak otsu bitki ve bazı
durumlarda yer yer odunsu bitkiler içeren alanlardır.

Orman sayılmayan yerlerde sahipliliğin tespiti
MADDE 15 – (1) Orman sınır hattına bitişik ve orman sayılmayan yerlerde sahipliliğin

tespiti aşağıdaki belgelere müsteniden yapılır.
a) Taşınmaz malların tapu senedi,
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b) 31/12/1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları,
c) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar,
ç) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senetleri,
d) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga Hazine-i Hassa senetleri veya muvakkat ta-

sarruf ilmuhaberleri,
e) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları,
f) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları,
g) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri,
ğ) Evkâf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları.
Devlet ormanı olarak sınırlandırılacak yerler
MADDE 16 – (1) Komisyonlarca;
a) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, orman sayılan ve eskiden beri Devlete

ait olduğu bilinen ormanlar,
b) Orman tahdit veya kadastrosu yapılmış olsun ya da olmasın, tapulama veya kadastro

sonucu ya da hükmen orman vasfı ile Hazine adına tescil edilen yerler,
c) 3116 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre kamulaştırılmış ormanlar,
ç) 4785 sayılı Kanunla Devletleştirilmiş ormanlar,
d) 6831 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre orman rejimine alınmış yerler,
e) 6831 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre orman

olarak ağaçlandırılan veya ağaçlandırılacak yerler,
f) 6831 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre kamulaştırılan yerlerle diğer suretle

orman yetiştirilmek üzere kamulaştırılan yerler,
g) Devlet ormanı olduğuna dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan yerler,
ğ) Sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış ormanlar,
h) Maliye Bakanlığınca ağaçlandırılmak üzere tahsis edilmiş yerlerden, ağaçlandırılmış

ve yapılan ağaçlandırma çalışmasının başarılı olması neticesinde kesin tahsisi yapılarak orman
niteliği kazanmış yerler,

ı) Orman ve toprak muhafaza karakteri taşıyan funda ve makilik alanlar,
i) Orman içi açıklıklar,
Devlet ormanı olarak sınırlandırılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sahaların herhangi bir şekilde Komisyonlarca sınırlama

dışı bırakılmış veya orman sayılmamış olması bu yerlerin orman olma vasfını ortadan kaldırmaz.
(3) Birinci fıkranın (b), (d), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen yerlerin orman sınırları

dışında kaldığının tespit edilmesi halinde Şube Müdürlüğü kontrolünde Orman Kadastro Baş-
mühendisliği tarafından haritasına işlenir. Arazide orman sınırları buna göre düzeltilir. Tutanak
defterinin sırası gelmiş sayfasında da durum etraflıca izah edilir. Düzenlenen yeni haritalar,
alanlar cetveli ve tutanak örnekleri Şube Müdürlüğünce orman kadastro dosyası dağıtılan tüm
birimlere gönderilir.

Devletten başkasına ait ormanların kadastrosu
MADDE 17 – (1) Hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanları ile hususî or-

manların orman kadastrosu bu Yönetmelikte gösterilen esaslar dahilinde Komisyonlarca resen
ve bedelsiz olarak yapılır.

(2) Komisyonlarca;
a) 4785 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ve devletleştirme dışında bırakılan

ormanlar,
b) 5658 sayılı Kanun uyarınca iade edilmiş ormanlar,
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c) Kesinleşmiş mahkeme kararı veya Bakanlık Oluru ile teşekkül eden özel ormanlar,
ç) 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13/7/1945 gününden sonra orman idaresi

hasım gösterilerek açılan dava sonunda alınan tapuların kapsadığı saha içerisinde kalan ormanlar,
d) Tapu ile sahipli arazi içerisinde bulunan ve 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden

sonra tabii olarak veya ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar,
üç hektardan büyük bulunmak kaydıyla, özel orman olarak sınırlandırılır.
(3) Sınırlandırmada ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı ormanlarda devletleş-

tirme tarihindeki sınırlar, (c) bendinde yazılı ormanlarda olur veya mahkeme kararındaki sı-
nırlar, (ç) ve (d) bentlerinde zikredilen ormanlarda ise fiilî sınırlar esas alınır.

(4) Sınırların sabit ve muayyen olmaması halinde olur yazısındaki yüzölçümüne itibar
olunur. Ancak yüzölçümünde belirgin bir hata var ise hatanın nereden kaynaklandığı etraflıca
tutanakta belirtilmek suretiyle gerçek duruma itibar edilir.

(5) Mahkeme kararında yüzölçümü konusunda hüküm olmasına rağmen sınırların sabit
ve muayyen olmaması halinde ortaya çıkan yüzölçümü farkının tecviz dışında olması halinde
İşletme Müdürlüğünce açılacak tespit davası sonucuna göre işlem yapılır.

Mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle mahkemeye intikal etmiş sahalarda orman ka-
dastrosu ve 2/B uygulaması

MADDE 18 – (1) Orman kadastro çalışmaları sırasında orman sayılıp sayılmama ba-
kımından vasıf ve mülkiyet anlaşmazlığı mahkemeye intikal etmiş sahalarla ilgili olarak; ön-
celikle dava konusu yer mahkemedeki dava dosyası muhteviyatı ile belirlenir. Davalı yerlere
ait belge ve bilgiler tutanakta açıkça belirtilir, haritasında kesik çizgi ile gösterilir. Davalı yerin;
alan hesabı yapılmaz, vasıf ve mülkiyet yönünden karar alınmaz. Sınırlamaya davalı olmayan
kısımdan devam edilir. Bu durumdaki yerlerin vasıf ve mülkiyet durumu dava sonucuna göre
belirlenir.

Tapulaması ve kadastrosu yapılmış yerlerde orman kadastrosu
MADDE 19 – (1) Tapulama ve kadastrosu yapılmış yerlerde yapılacak orman kadastro

çalışmalarında tapulama ve kadastro tespitlerine aynen uyulduğunda ve ölçme yapmaya lüzum
kalmadığı tespit edildiğinde; tapulama ve kadastro sınır ve ölçülerinin aynen kabul edildiği ya-
zılmak ve ayrıntılı tutanak tutulmak suretiyle tespit edilen sınırlar, orman sınırı kabul edilerek
haritasında işaretlenir.

(2) Tapulama ve kadastrosu yapılmış yerlerde, ormana sınır tapulama ve kadastro par-
selleri, orman kadastro haritalarında mutlaka gösterilir.

(3) Tapulama ve kadastro çalışmalarında yapılan tespitin vasıf tayini yönünden bu Yö-
netmelikte belirtilen kriterlere uygun olmaması nedeniyle orman aleyhine durum tespit edilmesi
halinde; bu Yönetmelikte belirtilen kriterler kapsamında orman sınırlarının tespiti yapılır. Ta-
mamen orman sınırları içerisinde kalan parsellerin parsel numaralarını gösterir listesi ile kısmen
orman sınırları içerisinde kalan parsellere ilişkin parselin orman sınırları içinde ve dışında kalan
kısımlarını gösterir koordinatlı kroki düzenlenmek sureti ile listeler tanzim edilerek İşletme
Müdürlüğüne bildirilir.

(4) Yukarıda belirtilen listelerde yer alan parsel sahipleri ile ayni ve şahsi hak sahiplerine
çalışmanın kesinleşmesini müteakip durumu anlatır tebligat yapılarak orman sınırları içinde
tamamı kalan yerlerin terkini ile kısmen kalanların rızaen terk işlemlerinin otuz gün içinde ya-
pılması, yapılmaması halinde tapu iptal davaları açılacağı ilgili İşletme Müdürlüğünce bildirilir.
Süresi içerisinde rızaen terkin yapılmaması halinde tapu iptali ve orman olarak tescili için dava
açılır.

(5) 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sınırlandırma ve tespitleri yapılarak
otuz günlük kısmî ilâna alınan orman alanlarında orman kadastrosu yapılmış sayılır.
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Makilik sahalarda orman kadastrosu
MADDE 20 – (1) Komisyonlarca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu-

nun 22/3/1996 tarihli ve E: 1993/5 K: 1996/1 sayılı Kararına uygun olarak 1950-1956 yılları
arasında maki tefrik komisyonlarınca;

a) Makiye tefrik edilen fakat tevzii yapılmayan veya tevzii yapılmış olup da tapuya
bağlanmayan sahalardaki 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi (İ) ve (J) istisna bentlerine gir-
meyen ormanlık alanlar Devlet ormanı olarak sınırlandırılır.

b) Makiye tefrik edilip, çiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzii yapılan,
temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış yerlerde, tapu sınırları esas alınmak kaydıyla yüz-
ölçümü üç hektardan küçük olan ağaçlık alanlar orman sınırları dışarısında bırakılır, tapu sı-
nırları içerisindeki ağaçlık alanın bir bütün olarak yüzölçümü üç hektardan büyük ise özel or-
man olarak sınırlandırılır.

Yabani zeytinlik sahalarında orman kadastrosu
MADDE 21 – (1) Komisyonlarca;
a) 3573 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 6777 sayılı Kanuna göre Devlet orman-

larından tefrik edilmiş yabani zeytinlik, yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluk
sahalar o günkü mevzuata göre imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş ve amacına uygun
olarak kullanılıyor ise orman sınırları dışarısında bırakılır. İmar, ıslah ve temlik şartları yerine
getirilmemiş ise Devlet ormanı olarak sınırlandırılır.

b) 3573 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 6777 sayılı Kanuna göre Devlet orman-
larından tefrik edilmiş yabani zeytinlik, yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluk
sahalar o günkü mevzuata göre imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş ve tapuya bağ-
lanmış sahalar içindeki yüzölçümü tapu sınırları içerisinde bir bütün olarak üç hektardan küçük
zeytin, sakız, fıstık ve harnup dışındaki ağaç türleri ile kaplı alanlar orman sınırları dışarısında
bırakılır, üç hektardan büyük zeytin, sakız, fıstık ve harnup dışındaki ağaç türleri ile kaplı alan-
lar ise özel orman olarak sınırlandırılır.

ALTINCI BÖLÜM
2/B Uygulamalarında Vasıf Tayini Kriterleri, Çalışma Esasları ve 

Orman Niteliğinin Devamı

Orman sınırları dışına çıkarılacak ve çıkarılmayacak yerler
MADDE 22 – (1) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini

tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep
fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kul-
lanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak
bulunduğu yerleşim alanları; Devlet ormanı ise, Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme mü-
esseselerine ait orman ise bu müesseseler adına, hususî orman ise sahipleri adına, orman sınır-
ları dışına çıkarılır. Uygulama kesinleştikten sonra sahiplerinin müracaatı üzerine tapuda dü-
zeltme ve tescil işlemleri yapılır.

(2) 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(B) bendi koşullarını taşıyan ancak 6831 sayılı Kanunun 2896 sayılı Kanunla değişik 2/B uy-
gulaması sırasında bu Kanunun kısıtlayıcı hükümleri nedeniyle 2/B uygulaması yapılmadığı
tespit edilen yerlerde; 2896 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi
uygulama tutanaklarında kısıtlayıcı hükümlere yer verilip verilmediğine bakılmaksızın 3302
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi araştırması yapılır.
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(3) 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükmü;
a) Muhafaza ormanı, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ile izin

ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda bu niteliklerin devamı süresince,
b) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile sonradan orman rejimine alı-

nan yerler, 6831 sayılı Kanunun 24 ve ek 4 üncü maddesi kapsamında kamulaştırılarak orman
rejimine alınan yerler, 6831 sayılı Kanunun 3 ve 11 inci maddeleri kapsamında orman rejimine
alınan yerler, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ve bu hakkın kullanımı nedeniyle üzerinde bu-
lunan orman örtüsü kaldırılan yerler ve yanan orman sahaları üzerinde işgal edilen yerlerde ta-
rihine bakılmaksızın,

uygulanmaz.
Orman niteliğinin devamı
MADDE 23 – (1) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre orman sayılan yerlerdeki;

yanan orman alanları, muhafaza ormanları, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma
alanları ile izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlar, orman olarak kamulaştırılan ve
6831 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile orman rejimi içine alınan yerler ile 6831 sayılı Kanu-
nun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi, 6831 sayılı Kanunun 2896 sayılı ve 3302 sayılı
kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulamaları sonucunda orman
sınırları dışına çıkarılan, ancak fiilen orman olduğu Genel Müdürlükçe tespit edilen ve Maliye
Bakanlığınca Genel Müdürlüğe tahsis edilen yerler orman olma niteliğini korur.

Bilim ve fen bakımından orman niteliğinin tam olarak kaybolması
MADDE 24 – (1) 31/12/1981 tarihinden önce üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları

bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar olma-
yan yerler bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş sayılır.

Tarım arazisi
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 31/12/1981 tarihinden önce üze-

rinde ekim, dikim, bakım, yetiştirme yapılarak veya doğrudan doğruya tabii faktörlerden fay-
dalanılarak tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı)
ve benzeri gibi çeşitli tarımsal üretime elverişli olan veya ıslah edilmek suretiyle üretime el-
verişli hale getirilmiş bulunan araziye tarım arazisi denir.

Hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler
MADDE 26 – (1) 31/12/1981 tarihinden önce hayvan yemi olacak bitkileri, su ve toprak

kaynaklarını koruyabilecek şekilde sürekli ve doğal olarak yetiştiren veya otlak, kışlak, yaylak
olarak kullanılan ve bu şekilde kullanılmaları orman haline dönüştürülmelerinden daha yararlı
bulunan yerler, hayvancılıkta kullanılmalarında yarar bulunan yerlerdir.

Köy yerleşim alanı
MADDE 27 – (1) Bir yerin köy toplu yerleşim alanı olarak orman sınırları dışına çıka-

rılabilmesi için; 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola-
rak kaybetmiş olması, yerleşim alanlarının devamı haline gelmiş yerlerden bulunması, kamu
hizmeti gören bina ve tesisleri ihtiva eden arsa toplulukları, ev, ahır, samanlık, ambar, avlu gibi
yapı ve tesislerle özel iş yerleri ve bu toplulukların içinde veya kenarında yol, alan ve arsa
haline dönüşmüş yerlerden olması şarttır.

Kasaba ve şehir yerleşim alanları
MADDE 28 – (1) Bir yerin kasaba ve şehir toplu yerleşim alanı olarak orman sınırları

dışına çıkarılabilmesi için 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini
tam olarak kaybetmiş olması ve özel iş yerlerini, kamu hizmeti gören bina ve tesisleri ihtiva
eden arsa toplulukları ile bu toplulukların içinde veya kenarında yol, alan veya arsa haline dö-
nüşmüş yerler veya bunların devamı haline gelmiş yerlerden olması şarttır.
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31/12/1981 tarihinden önceki durumun tespit edilmesi
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden bir yerin 31/12/1981 tari-

hinden önceki durumunun tespitinde;
a) Harita Genel Komutanlığı ve ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılan 1/25.000 veya

daha büyük ölçekli haritalar ile bu haritaların yapımında kullanılan veya diğer kuruluşlarca çe-
kilen hava fotoğrafları,

b) Tahdit ve kadastro harita ve tutanakları, amenajman plânları ve bunlarla ilgili diğer
belgeler,

c) İşletme müdürlüklerinin ve İşletme Şefliklerinin arşiv ve dosyalarındaki suç tuta-
nakları, tutanak defterleri, dava takip defterleri, dava dosyaları ve mahkeme ilâmları,

ç) Şehir, kasaba, mahalle ve köylere ait sınır, hali hazır harita ile imar plânları ve benzeri
yazılı belgeler,

d) TKGM’ce yapılan kadastro ve tapulama işlemlerine ilişkin tapu kayıtları, kadastral
harita örnekleri ve bu değerdeki diğer kayıtlar,

e) Özel idare vergi kayıtları, mal müdürlüğü ecri misil makbuzları ve emlâk vergisi ka-
yıtları,

f) Tespite yarayan diğer belgeler,
değerlendirilir.
(2) Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerle 31/12/1981 tarihinden önceki durumun be-

lirlenmesi mümkün olmadığı takdirde, durum Komisyonca yapılacak araştırma ve incelemeler
sonucu tespit edilir.

Çalışmalarda bütünlük esası
MADDE 30 – (1) 2/B uygulamalarında belde, mahalle veya köy sınırları esas alınmak

suretiyle çalışma yapılır.
(2) Bir belde, mahalle veya köyde başlatılan çalışmalar o belde, mahalle veya köyün

sınırları içinde kalan bütün Devlet ormanlarını kapsayacak şekilde ve eksiksiz olarak yapılır.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre işlemleri tamamlanmış ve kesinleşmiş belde, ma-

halle veya köylerdeki Devlet ormanlarında bu amaçla tekrar çalışma yapılamaz.
(4) Ancak;
a) Kadastro uygulamaları yapılmış, ilân edilmiş ve kesinleşmiş, belde, mahalle veya

köyde kesinleşmiş orman sınırlarına göre orman sayılmayan alanlar içerisinde kalan taşınmaz
iken, herhangi bir nedenle mülkiyet anlaşmazlığının yargıya intikal etmesi ve niza konusu ta-
şınmaz hakkında mahkeme kararı ile ilk defa ve hukuken orman sayılan yer kararının verilmesi
ve bu kararın kesinleşmesi ile orman niteliğini kazanmış, ancak 6831 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi araştırması ve uygulaması yapılmamış yerlerde,

b) 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ve 2896 sayılı Ka-
nunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi gereğince orman sınırları dışına çı-
kartılıp orman sınırları dışına çıkarma işleminin iptali için dava açılmış, 6831 sayılı Kanunun
3302 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulaması sırasında
yargılama devam ettiği ve yapılan uygulama iptal edilmiş olmadığından değerlendirilmemiş,
uygulama sonrasında yargılaması tamamlanıp kesinleşmiş yargı kararı ile orman sınırları dışına
çıkarma işlemi iptal edilmiş yerlerde,

c) Tapuda orman vasfıyla tescilli olup da 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla de-
ğişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulaması sırasında orman sınırları içinde
değerlendirilmemiş olması nedeni ile 2/B araştırmasına konu edilmeyen yerlerde,
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ç) Çalışma alanı sınırlarındaki kenarlaşma hataları ile fenni hatalardan kaynaklanan ne-
denlerle 2/B araştırmasına konu edilmeyen yerlerde,

d) Tapulama veya kadastro çalışmaları sırasında davalı olması nedeniyle malik tespiti
yapılmayan ya da gerçek veya tüzel kişiler adına tespit edilen ancak bu tespite karşı açılan da-
valar veya tapu iptal davası nedeniyle mahkemeye intikal ettirilen ve davası devam ederken
2/B uygulaması sonucu Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ancak mahkemece 6831
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi koşullarının oluşup oluşmadığı
araştırılmaksızın orman niteliği ile Hazine adına tesciline karar verilen yerlerde,

Bölge Müdürlüğünce durum tespiti yapılır. Sonuç ayrıntılı bir rapor ile Genel Müdür-
lüğe intikal ettirilerek Komisyon görevlendirilmesi talep edilir. Görevlendirilen Komisyon bu
Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda 2/B uygulamalarını yapar.

(5) Çalışma alanına komşu birimlerin her ikisinde de tescil yok ise ve çalışma alanları
arasında;

a) Mükerrer çalışma alanlarının tespit edildiği yerlerde; mükerrerliğe konu alanların
her ikisinde aynı vasıfla sınırlandırılmış ise önceki çalışma alanı sınırlarına uyulur.

b) Mükerrer çalışma alanlarının tespit edildiği yerlerde mükerrerliğe konu alanlarda;
mükerrerliğe konu alanlar farklı vasıflarda sınırlandırılmış ise konu Genel Müdürlükçe görev-
lendirilecek müfettişçe hazırlanacak rapor doğrultusunda işlem yapılır.

c) Komşu çalışma alanlarının her ikisinde de orman kadastrosuna tabii tutulmamış boş-
luklarda; bu alanlar çalışma alanı içine alınarak orman kadastro işlemleri ikmal edilir.

2/B uygulama tutanaklarında yer alacak hususlar
MADDE 31 – (1) Komisyonlar tarafından orman sınırları dışına çıkarılacak yerler hak-

kındaki tutanaklar;
a) Bu yerlerin hangi belde, mahalle, köy, mevkii ve orman sınırları içinde kaldığını,
b) Bilim ve fen bakımından orman niteliğini 31/12/1981 tarihinden önce tam olarak

kaybettiğini,
c) 31/12/1981 tarihinden önce tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık

(antep fıstığı, çam fıstığı) gibi tarım alanlarına veya otlak, yaylak ve kışlak haline dönüştüğünü
ve bu hali ile kullanılmasında yarar olduğunu,

ç) 31/12/1981 tarihinden önce şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu
yerleşim alanları haline dönüştüğünü,

d) Orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin ormana bitişik sınırlarında kalan kısımla-
rının halen ve fiilen kimlerin işgali altında bulunduğunu,

e) Hangi hava fotoğrafı ve haritada yer aldığını, hangi sınır noktaları ile çevrildiğini,
f) Komisyon kararı orman sınırları dışına çıkarmama yönünde olursa; mutlaka yerin

tarifi detaylı yapıldıktan sonra çıkarmama gerekçeleri detaylı olarak,
belirtilecek şekilde düzenlenir.
Özel ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda

2/B uygulaması
MADDE 32 – (1) Komisyonların bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak üzere çalıştığı

belde, mahalle ve köylerde hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanları ile hususî or-
manlar sahipleri veya bu işlemleri yapma konusunda yetkilendirilmiş mesul müdür tarafından
istendiği ve giderleri karşılandığı takdirde Komisyonlarca 2/B uygulaması yönünden incele-
meye tabi tutulur.

(2) Bu gibi yerlerde orman sınırları dışına çıkarılan yerler sahiplerine intikal eder.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sınırlama, Takip ve Koordinasyon

Belde, mahalle veya köy çalışma alanı sınırlarının tespiti ve kenarlaşma
MADDE 33 – (1) Orman Kadastro Başmühendisliğince çalışma programında belirtilen

belde, mahalle veya köye ait çalışma alanı sınırları, mülkî sınırlara, özel kanunlara göre oluşmuş
resmî kayıt ve kararlara, kesinleşmiş mahkeme kararlarına, bunlar yoksa bilirkişi beyanlarına
göre orman kadastro çalışmaları sırasında Komisyonlarca arazide belirlenerek çalışma alanı
sınırı olarak haritasına işlenir.

(2) Bu şekilde ortaya çıkan çalışma alanı sınırı, sadece orman kadastrosu ile ilgili ça-
lışmalara esas olup, mülkî sınır olarak kabul edilmez.

(3) Çalışma yapılacak birimde 3402 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce arazi kadas-
trosu var ise arazi kadastrosu çalışma alanı gözetilerek çalışma alanı sınırları belirlenir.

(4) 3402 sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışmalarda kadastro müdürlüğünce tespit
edilen çalışma alanı sınırı esas alınır.

(5) Belde, mahalle veya köylerin çalışma alanları arasındaki sınırlar, aralarında boşluk
ve bindirme olmayacak şekilde kenarlaşma sağlanarak tespit edilir.

Komisyonların karar alma esasları
MADDE 34 – (1) Komisyonların başkan ve üyeleri ile eksiksiz olarak toplanması esas-

tır. Ancak atanan elemanların izinli, raporlu ya da başka bir yerde görevli olması halinde Genel
Müdürlükçe atanan üyelerden en az ikisi bulunmak şartıyla en az üç kişi ile toplanıp karar ala-
bilir. Genel Müdürlükçe atanan başkan ve üyelerden ikisinin bulunmaması halinde Komisyon
karar alamaz.

(2) Oylamada çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın veya vekilinin ka-
tıldığı taraf çoğunluk sayılır.

(3) Alınan karara iştirak etmeyen üyeler muhalefet gerekçelerini tutanağa yazıp imza-
lamak zorundadır.

(4) Müzakere ve oylama yalnız Komisyon Başkanı ve üyeleri arasında yapılır.
Orman kadastrosu tescil edilmiş alanlarda yapılacak iş ve işlemler
MADDE 35 – (1) Orman kadastro haritası ile arazi kadastro haritası karşılaştırılırken

tutanak, zemin ve pafta uyumu araştırılır. Tutanak, zemin ve pafta uyumunun olduğu yerlerde;
a) Arazi kadastro haritalarında tescil edilmiş orman alanı, orman kadastrosu ile aynı ya

da daha geniş bir alan ise arazi kadastro haritası,
b) Arazi kadastro haritalarında tescil edilmiş orman alanı, orman kadastrosuna göre or-

man sınırlarının daraltılması suretiyle tescil edilmiş ise; davaya konu olan alanlarda dava so-
nuçlanıncaya kadar orman kadastro haritası, davalı olmayan alanlarda arazi kadastro haritası,

orman kadastro haritası olarak kullanılır.
(2) 6831 sayılı Kanuna göre kesinleşmiş ve tapuya tescil edilmiş orman haritalarında

düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespiti hâlinde, İşletme Mü-
dürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi ile
kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol mühendisi veya mühendisin iştirak ettirildiği,
3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulacak kadastro ekibince orman sınır nokta
ve hatları orman kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle zemine aplike edilir. Tespit edilen
uyumsuzluk yukarıda oluşturulan kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir. Ça-
lışma sonucunda bir zabıt düzenlenir ve bu zabıt ekip görevlileri ile orman ve kadastro mü-
hendisleri tarafından birlikte imzalanır. Düzeltme işlemi 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesine
göre yapılacak askı ilanı ile kesinleşir.
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(3) Tescilli orman parsellerindeki teknik hataların tespit edilmesi halinde; Bölge Mü-
dürlüğünce görevlendirilen Şube Müdürü veya orman kadastro başmühendisi başkanlığında
içerisinde harita mühendisinin, harita mühendisinin olmadığı yerde harita teknikeri ile ilgili
İşletme Müdür yardımcısı, ilgili İşletme Şefi ve varsa kadastro mülkiyet şefinden müteşekkil
heyetçe teknik rapor düzenlenerek ikinci fıkra kapsamında işlem yapılmak üzere ilgili kadastro
müdürlüğüne intikal ettirilir. Raporun kadastro müdürlüğüne intikalini müteakip otuz gün içe-
risinde düzeltme işlemi sonuçlandırılır.

(4) Kesinleşen düzeltmeye göre üretilen haritalar teknik izahnameye göre Orman Ka-
dastro Başmühendisliğince düzenlenerek Bölge Müdürlüğünce orman kadastro haritası olarak
kullanılmak üzere orman kadastro dosya sureti gönderilen birimlere bu harita suretlerinden
gönderilir.

(5) Düzenlenen teknik rapor kapsamında Kadastro Müdürlüğünce yapılan inceleme ve
değerlendirme sonucunda tespite konu hususların teknik hata olmadığının belirtildiği yerlerde;
orman aleyhine durumun varlığı halinde dava yoluna gidilir. Dava yoluna gidilen yerler hariç
olmak üzere bu yerlerde arazi kadastro haritası orman kadastro haritası haline gelir.

Sınırlama ve 2/B uygulaması
MADDE 36 – (1) Komisyonlar, ilk defa orman kadastrosu yapılacak yerlerde öncelikle

orman kadastrosunu yapar, sonra 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B)
bendi hükümlerini uygular.

(2) Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yapılıp kesinleşmiş ve tapuya tescil edil-
memiş olan yerlerde ise; önce orman tahdit veya kadastrosunun aplikasyonu, tespit edilen fenni
hataların 6831 sayılı Kanunun 5/11/2003 tarihli ve 4999 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi
kapsamında düzeltilmesi ve sınırlama yapıldığı sırada orman olduğu halde orman sınırları dı-
şında kalmış ormanların kadastrosu yapılarak orman sınırı belirlenir. Bilahare 6831 sayılı Ka-
nunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulaması yapılır. Bir orman parselindeki
2/B uygulamaları tamamlanmadan diğer orman parsellerinde 2/B uygulamasına geçilmez.

(3) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamında ayırıcı unsur olmamasına
rağmen ayrı ayrı parseller olarak tescil edilen ormanlarda 2/B uygulaması yapılırken aplikasyon
bütünlük oluşturacak şekilde yapılır, alanlar cetveli de buna göre tanzim edilir.

(4) Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yapılmış ve kesinleşmiş yerlerdeki orman
ve 2 nci madde ve 2/B alanlarının tescil edilmiş olması durumunda; bu orman ve 2 nci madde
ve 2/B alanlarının tescile esas haritalar ile ilgili Kadastro Müdürlüğünden temin edilen haritaları
karşılaştırılır. Bu karşılaştırma neticesinde;

a) Kesinleşmiş orman kadastro haritasındaki orman sınırlarından daha geniş bir alanın
orman olarak tescil edildiği yerlerde tescile esas haritasındaki sınırlarına ve yüzölçümüne
uyulur.

b) Kesinleşmiş orman kadastro haritasındaki orman sınırlarından daha dar bir alanın
orman olarak tescil edildiği yerlerde ise, orman kadastro haritasındaki sınırlar ile tescilli hari-
tadaki sınırlar arasında kalan kadastro parselleri tespit edilir. Bu parsellerden tamamı orman
sınırlarında kalanlar ile kısmen orman sınırları içerisinde kalanların listesi hazırlanarak, kısmen
orman sınırları içerisinde kalan parsellerin koordinatlı krokileri de düzenlenerek Maliye Hazi-
nesi adına kayıtlı olan parsellerin Maliye Bakanlığından tahsisinin istenmesi, gerçek veya tüzel
kişiler adına kayıtlı olan parsellerin ise 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yap-
mak üzere ilgili İşletme Müdürlüğüne bildirilir.

20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25



c) Kesinleşmiş orman kadastro haritasındaki orman sınırlarından daha dar bir alanın
orman olarak tescil edildiği yerlerde orman kadastro haritasındaki sınırlar ile tescilli haritadaki
sınırlar arasında kalan kadastro parsellerinden 2/B uygulaması ile orman sınırları dışına çıkar-
tılmış olan parsellerin listesi, Maliye Bakanlığının mahalli birimine gönderilir.

ç) Tescilli orman kadastro haritası ve arazi kadastro haritasında düzeltmeyi gerektiren
tutanak, pafta ve zemin uyuşmazlığının bulunması halinde 35 inci maddenin ikinci fıkrasına
göre işlem yapılır. Bu işlem sonrasında kadastro müdürlüğünce yapılan düzeltme işleminden
sonra orman kadastro haritası ile düzeltilmiş tescil haritasındaki sınırlar arasında kalan kadastro
parselleri tespit edilir. Bu parsellerden kısmen orman olanların koordinatlı krokileri de düzen-
lenerek Hazine adına kayıtlı olan parsellerin Maliye Bakanlığından tahsisinin istenmesi, gerçek
veya tüzel kişiler adına kayıtlı olan parsellerin ise 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre
işlem yapmak üzere ilgili İşletme Müdürlüğüne bildirilir. Orman kadastro haritasındaki sınırlar
ile düzeltilmiş arazi kadastro haritasındaki sınırlar arasında kalan kadastro parsellerinden 2/B
uygulaması ile orman sınırları dışına çıkartılmış olan parsellerin listesi, Maliye Bakanlığının
mahalli birimine gönderilir. Kadastro Müdürlüğünce yapılan inceleme ve değerlendirme so-
nucunda tespite konu hususların teknik hata olmadığının belirtildiği yerlerde; orman aleyhine
durumun varlığı halinde bu maddenin (b) ve (c) bentlerine göre işlem yapılır.

(5) Komisyonlarca çalışılan belde, mahalle veya köydeki sınırlama işlerinin bitirilmesini
müteakip ölçme ve haritalama işlerine derhal başlanır. Ölçme ve haritalama işleri devam eder-
ken iş programında bulunan bir başka belde, mahalle veya köydeki sınırlama çalışmalarına
başlanabilir. Ancak ilk çalışılan belde, mahalle veya köydeki ölçme ve haritalama işleri, şekli
ve hukuki noksanlıkların incelenmesi, sonuçlandırma işlemi tamamlanmadan ve kadastro mü-
dürlüğünün kontrol onayı alınıp ilan edilmeden üçüncü bir belde mahalle veya köydeki sınır-
lama çalışmalarına başlanamaz. Ölçme ve haritalama, şekli ve hukuki noksanlıkların incelen-
mesi, sonuçlandırma işleminin tamamlanması, kadastro müdürlüğünden kontrol onayının alınıp
ilan edilmesi işlerinin gecikmesi durumunda Genel Müdürlükten izin alınarak bir başka belde,
mahalle veya köydeki çalışmalara başlanabilir.

Komisyon kararlarının tutanakla tevsiki
MADDE 37 – (1) Komisyonca verilen kararlar şekli ve esasları Teknik İzahnamede

belirlenmiş olan tutanak defterine yazılmak suretiyle tevsik olunur.
Sınırlamanın ve 2/B uygulamasının bitirilmesi
MADDE 38 – (1) Komisyonlar çalıştığı belde, mahalle veya köyün çalışma alanı sı-

nırları içinde;
a) Arazi, fotoğraf ve haritalar üzerinde yaptığı kontrol sonucu ayrıca bilirkişi beyanına

göre sınırlaması yapılacak orman ve 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(B) bendine göre orman sınırları dışına çıkarılacak yer kalmadığına,

b) Hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanları ile hususî ormanlara ait daha
önce veya çalışmalar sırasında sınırlandırılmış ormanlarda, sahipleri tarafından talep edilmediği
veya giderleri karşılanmadığı gerekçesi ile 2/B uygulaması yönünden incelemeye tâbi tutul-
madığına,

c) Muhafaza ormanı, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ve 6831
sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile orman rejimi içine alınan yerlerin bu niteliklerinin devam
etmesi nedeni ile, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ve yanan orman alanlarının 2/B uygulamasına
konu edilmediğine,

ilişkin tutanak düzenler.
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Çalışmaların takip ve koordinasyonu
MADDE 39 – (1) Orman kadastro başmühendisliklerinin arazi ve büro çalışmalarının

yıllık plân ve programlara göre gerçekleşme durumu ile çalışmaların mevzuata uygunluğu mer-
kezden görevlendirilecek yetkililerce veya Bölge Müdürlüklerinin Şube Müdürünce yılda en
az iki defa olmak üzere yerinde kontrol edilir ve rapora bağlanarak Genel Müdürlüğe gönde-
rilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Teknik İşler

Genel esaslar
MADDE 40 – (1) Orman kadastrosu teknik işleri, Komisyonların vasıf tayini ve orman

sınır noktalarını tespit ve tesis etmesinden sonra, nirengi ve poligon işleri, orman sınır nokta-
larının ölçülmesi, hesaplamalar, haritaların hazırlanması, tescile esas evrakların tamamlanması,
tescile esas harita ve evrakların kontrolü işlerini kapsar.

(2) Tüm teknik çalışmalar yürürlükte olan 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği ve TKGM’ce oluşturulan tescil mevzuatı çerçevesinde yapılır veya yaptırılır.

Yetki ve sorumluluk
MADDE 41 – (1) Kadastrosu tamamlanan veya devam eden ormanlara ait haritaların

yapılmasında ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon işleri harita ve kadastro mühendisleri veya
teknikerleri tarafından yapılır, sorumluluk harita ve kadastro mühendislerine aittir. Çalışma
alanlarında yapılan ölçüm ve haritalama işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağla-
mak ile kontrol onayını yapmak üzere Kadastro Müdürlüğünce kontrol mühendisi görevlendi-
rilir. Kadastro teknik standartlarına uygun üretilen bu haritalar, harita ve kadastro mühendisle-
rinin kontrol onayından sonra Komisyon Başkanınca tasdik olunur.

(2) Teknik iş ve işlemlerin planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve mahalli ka-
dastro müdürlüğü ile koordinasyondan Şube Müdürü, orman kadastro başmühendisi ile görevli
harita ve kadastro mühendisi müştereken sorumludur.

(3) Ölçüm ve haritalama işlerinin hizmet alımı yoluyla yaptırılması halinde kontrol iş-
lerinde Bölge Müdürlüğünde görevli harita mühendisi ile kadastro müdürlüğünce görevlendi-
rilen kontrol mühendisi görevlendirilir.

(4) Kadastro müdürlüğünce görevlendirilen kontrol mühendisi planlama, ölçü, hesap
ve çizim işlemlerini kendisine intikal etmesinden itibaren on gün içinde kontrol eder ve varsa
eksiklikleri yazılı olarak Orman Kadastro Başmühendisliğine bildirir. Kontrol mühendisince
bildirilen eksiklik ve hatalar Orman Kadastro Başmühendisliğinde görevli harita mühendisi
veya harita teknikerince öncelikle düzeltilerek kontrol ve onaya sunulur, kontrol işlemi ikmal
edilene kadar süreç devam eder.

(5) Orman kadastro çalışmalarında vasıf tayini ile devamında gelen ölçü ve haritalama
işleri bir bütün olup, bu işlerin çalışmaların yapıldığı yıl içerisinde tamamlanması esastır. Yılı
içerisinde bitirilemez ise bir sonraki yıl öncelikle tamamlanır.

Orman sınır noktası tesis işleri
MADDE 42 – (1) Orman sınır hattının kırıldığı her noktaya, orman sınır nokta numarası

verilir. Orman sınır noktaları mevkiin özellikleri göz önüne alınarak, varsa sabit kayaya, yoksa
zeminin jeolojik durumuna göre 30-50 cm uzunluğunda demir boru olarak tesis edilir ve nokta
etrafındaki unsurlara okunacak vaziyette orman sınır noktası ve röper değerleri yazılır.
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Tescil için hazırlanacak evrak ve haritalar
MADDE 43 – (1) Tescile gönderilecek orman kadastro dosyalarında teknik işleri havi

aşağıda belirtilen evrak, haritalar ve bilgileri bulunur;
a) Kontrol noktaları ve röper krokileri,
b) Kontrol noktaları kanavaları,
c) Açı, kenar ölçü çizelgeleri ve çıktıları,
ç) GPS verileri (ham veri, alıcı formatı ve RINEX veri),
d) GPS ölçme kayıt çizelgesi ve engel krokisi,
e) GPS gözlem plânı (kinematik gözlemler için ölçü güzergah plânı),
f) Dengeleme ve hesap sonuçları,
g) Koordinat özet çizelge ve çıktıları,
ğ) Sınırlandırma ve ölçü krokileri,
h) Orman sınır noktalarına ait ölçü ve koordinat çizelge veya çıktıları,
ı) Haritaların aslı ve kopyaları,
i) Yapım, kontrol ve onay raporları,
j) Yüzölçümü hesapları,
k) Manyetik ortamda orman kadastro haritası,
l) Orman kadastro çalışmalarının teknik işlerinin büro ve arazi kontrol formu.
Veri standardı ve veri tabanı oluşturulması
MADDE 44 – (1) Orman kadastro çalışmaları sonrası oluşacak grafik ve sayısal bilgiler,

Teknik İzahnamede belirlenen standartlar çerçevesinde belde, mahalle veya köy bazında ha-
zırlanır. Belde, mahalle veya köye ait kontrol noktaları, orman sınır noktaları, orman ve 2/B
parsellerine ilişkin oluşan grafik objelere öz nitelik bilgileri eklenerek bir veri tabanı oluşturulur.
Bu veri tabanı, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlükte bulunan ana veri tabanına CD, DVD
ve benzeri saklama üniteleriyle veya İnternet yoluyla aktarılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Orman Kadastro ve 2/B Uygulamalarının Bitirilmesi, Şekli ve Hukuki Noksanlıkların

Tespiti Yönünden İncelenmesi, Sonuçlandırılması ve İlânı

Sınırlama ve 2/B uygulamalarının bitirilmesi
MADDE 45 – (1) Komisyon, sınırlama ve 2/B uygulama çalışmalarının tüm ölçüm ve

haritalama işlerinin tamamlanmasını müteakip tanzim edilen orman kadastro dosyası en geç
on beş gün içerisinde şeklen ve hukuken inceleme yapılmak üzere bir yazı ile Bölge Müdürlü-
ğüne gönderilir.

Şekli ve hukuki inceleme
MADDE 46 – (1) Şekli ve hukuki inceleme heyeti; Şube Müdürü başkanlığında, orman

mühendisi ve harita mühendisinin yer aldığı üç kişi ile ilgili İşletme Müdür yardımcısı, ilgili
İşletme Şefi ve varsa kadastro mülkiyet şefinden müteşekkildir. Gerek duyulması halinde ça-
lışma yapan Komisyon dışındaki diğer Komisyonların başkan ve ormancı üyesi bu heyete ka-
tılacak orman mühendisi olarak görevlendirilebilir.

(2) Şekli ve hukuki inceleme; çalışma ilanıyla başlayıp askı ilanıyla tamamlanan orman
kadastrosunun tüm iş ve işlemlerini kapsar.

(3) Çalışmanın her aşamasında Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmaların denetim ve
kontrollerinde tespit edilen şekli ve hukuki noksanlıklara dair hazırlanacak raporlar değerlen-
dirilmek üzere ivedi olarak Komisyona intikal ettirilir. Çalışmaların Komisyonca tamamlanıp
Bölge Müdürlüğüne şekli ve hukuki incelemeye göndermesi sonrasında kurulacak şekli ve hu-
kuki inceleme heyetince de bu raporlar göz önünde bulundurulur.
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(4) Bölge Müdürlüğü en geç otuz gün içerisinde gerekli incelemeleri yaparak varsa
şekli ve hukukî noksanlıkların gerekçe ve belgelerini, yoksa şeklî ve hukukî noksanlık bulun-
madığını bildiren bir yazıyı Orman Kadastro Başmühendisliğine gönderir. Bu noksanlıkların
düzeltilmesini Komisyondan ister. Komisyon en geç otuz gün içerisinde, belge ve gerekçeleri
inceler düzeltme talebinin yerinde olduğunun değerlendirilmesi durumunda ilgili yerlerdeki
evvelce almış olduğu kararı ve zemin tesislerini iptal eder, gerekli düzeltmeleri belgeler üze-
rinde ve zeminde yaparak karara bağlar. Düzeltme talebinin yerinde olmadığının değerlendi-
rilmesi durumunda ise gerekçelerini açıkça yazar ve varsa belgelerini eklemek suretiyle talebin
reddedildiğini karara bağlar. Her iki durumda da yapılan işlemi belirtir tutanak suretini bir yazı
ile Bölge Müdürlüğüne bildirir.

(5) Şekli ve hukuki noksanlıkları tespit tutanağında belirtilen eksikliklere Komisyonca
uyulmaması durumunda; Bölge Müdürlüğünce görevlendirilecek olan Bölge Müdürü yardım-
cısı başkanlığında ilgili İşletme Müdürü ile çalışmaların hiçbir aşamasında görev almayan bir
orman kadastro başmühendisi, orman kadastro başmühendisi bulunmaması halinde bir orman
mühendisinden müteşekkil heyetçe mukayeseli olarak değerlendirilerek rapora bağlanır. Bu
heyetin vereceği rapor Orman Kadastro Başmühendisliği ve İşletme Müdürlüğünce değerlen-
dirilir.

Sonuçlandırma tutanağı
MADDE 47 – (1) Şeklî ve hukukî incelemelerin ve varsa düzeltmelerin bitirildiği belde,

mahalle ve köylerde Komsiyonca bu durumu belirtir sonuçlandırma tutanağı düzenlenir.
Orman kadastro çalışmalarının ilânı
MADDE 48 – (1) Sonuçlandırma tutanağı düzenlenen belde, mahalle ve köyde kontrol

mühendisince onaylanan haritalar ve tutanak suretleri en geç on beş gün içinde Orman Kadastro
Başmühendisliğince ilgili belde, mahalle ve köyün uygun yerine asılmak suretiyle ilân edilir.

(2) Bu ilânda;
a) Belde, mahalle ve köy çalışma alanı hudutları içindeki ormanların kadastrosunun ve

2/B uygulamasının bitirildiği,
b) Tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren bir ay içinde kadastro mahkeme-

lerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahke-
meye müracaatla orman kadastrosuna ve 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkra-
sının (B) bendine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Bakanlık, Genel Müdürlük
ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin itiraz edebilecekleri,

c) Bir ay içinde itiraz davası açılmadığı takdirde Komisyon kararlarının kesinleşeceği
ve bu sürenin hak düşürücü süre olduğu, ilk defa orman kadastro çalışmaları yapılan belde,
mahalle veya köylerde tapulu gayrimenkullerin orman sınırları içerisinde kalması halinde tapu
sahiplerinin on yıllık süre içerisinde dava açabilecekleri,

ç) Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından orman kadastrosuna ve orman sınırları
dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında hasmın Bakanlık ile Genel Müdür-
lük olduğu,

d) Genel Müdürlükçe açılacak davalarda ise hasmın uygulama sonucunda lehine hak
doğmuş gerçek ve tüzel kişiler ile Bakanlık olduğu,

e) Bu ilânın ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde olduğu,
açıkça belirtilir.
(3) Bu ilândan sonra; tutanak örnekleri ve haritalar ile ilânın asılma tarihini tevsik eden

belgeyi ihtiva eden dosya Orman Kadastro Başmühendisliğince Bölge Müdürlüğüne, İşletme
Müdürlüğüne ve illerde defterdarlık ilçelerde mal müdürlüklerine, aynı gün birer yazı ile elden
teslim edilir.
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(4) Askı tarihi beldelerde belediye encümeninin, mahalle ve köylerde ihtiyar heyetle-
rinin tasdik edecekleri belgelerle; ilgili İşletme Müdürlüğüne ve illerde defterdarlık ilçelerde
mal müdürlüklerine, teslim edildiğine dair tebliğ yazısının 2 nci nüshasına alındı şerhi verilmek
suretiyle tevsik olunur.

(5) Orman kadastrosu ve 2/B uygulaması tamamlanıp ilan edilen dosyaların bir adedi
Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Bu belgeler Şube Müdürlüğünde bulunan asıl dosyasında saklanır.

ONUNCU BÖLÜM
Tescil ve Arşivleme

Mahkeme kararına göre sınır düzeltmesi
MADDE 49 – (1) Mahkemece verilen ve kesinleşen karar, İşletme Müdürlüklerinin ta-

lebi üzerine Bölge Müdürlüğünce görevlendirilecek bir Orman Kadastro Başmühendisliğince
uygulanır. Bölge Müdürlüğünde faal Orman Kadastro Başmühendisliği mevcut değil ise orman
Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlükten Orman Kadastro Başmühendisliği görevlendirilmesi
talebinde bulunulur.

(2) Görevli Orman Kadastro Başmühendisliğince uygulama yapılarak sınır değişikliği
haritasına işlenir ve yeni duruma göre alanlar cetveli düzenlenir. Yargı kararı uygulama tutanağı
orijinal tutanak defterine yazılmak suretiyle düzenlenir. Tutanak suretleri, yeni alanlar cetveli
ve haritaları, orman kadastro dosyasının ilânı sonrası verilen birimlere dosyasına eklenmek
üzere gönderilir.

Tescil evrakı
MADDE 50 – (1) Belde, mahalle veya köyde orman kadastro çalışmaları ilân edildikten

sonra Orman Kadastro Başmühendisliğince üç nüsha tescil dosyası hazırlanarak ilgili İşletme
Müdürlüğüne gönderilir.

(2) Tescil dosyasında;
a) Sınırlama tutanakları,
b) Haritalar,
c) Alanlar cetveli,
ç) 43 üncü maddede belirtilen ölçü değerleri, poligon kanavaları, röper krokileri ve

noktaların koordinatları ve benzeri,
d) Orman kadastro çalışmalarının teknik işlerinin büro ve arazi kontrol formu,
e) Askı ilânı ve mazbatası,
bulunur.
Tashih, tevhit, vasıf değişikliği ve tescil
MADDE 51 – (1) İşletme müdürlüğünce;
a) 3116 sayılı Kanunun geçici maddelerine göre istimlâk ve tescil edilmiş bulunan

yerler,
b) 4785 sayılı Kanuna göre karşılığı ödenmiş olan veya karşılığı ödenmediği halde mezkûr

Kanunun 10 uncu maddesine istinaden Hazine adına tescil olunan yerlerde tevhit işlemleri,
c) Bu muameleler dışında Devletin özel mülkiyetinde görülen yerlerde, ormanların ka-

dastrosu yapıldığında eski sicil kayıtlarında mevcut vasıf değişikliği,
bu kadastro çalışmaları gereğince, ilgili tapu müdürlüğünden istenir.
(2) Evvelce sınırlaması yapılmış ve tescil edilmiş Devlet ormanlarından; 6831 sayılı

Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan
yerler ile 6831, 5653, 3573 ve 6777 sayılı kanunlara göre orman sayılmayan maki ve yabani
zeytinlik olarak tefrik edilmiş sahalar ve 5658 sayılı Kanuna göre iade olunan ormanların tescil
düzeltmesinin hemen ve usulüne göre yaptırılması İşletme Müdürlüklerince takip olunur.
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Tapuya tescil
MADDE 52 – (1) Tescil için hazırlanan orman kadastro dosyasını teslim alan İşletme

Müdürlüğü tarafından 6831 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yazılı itiraz süresi dolduktan
sonra, ilgili kadastro mahkemesinden açılan davaların listesi istenir. Mahkemece verilen cevabi
yazıda;

a) İtiraz süresi sonunda dava açılmadığı bildirilmesi halinde; kesinleşme tutanağı tanzim
edilerek tescil edilmek üzere,

b) Askı ilan süresinde itiraz olmuş ise, itiraza konu kısımlar askı ilan süresi sonrasında
kesinleşmeyeceğinden itiraza konu olup kesinleşmeyen alanlar dışında kalan alanların kesin-
leşen bu karara göre,

c) Mahkemece verilen karar kesinleşmiş ise 50 nci maddede yazılı düzeltmelerin ya-
pılmasından sonra,

dosya, beyannamelerinin hazırlanması ve akabinde tescil sürecinin başlatılması için ka-
dastro müdürlüğüne gönderilir ve tescil süreci takip edilerek sonuçlandırılır.

(2) Ancak kesinleşmiş orman sınırı ile kadastrosu kesinleşmiş parseller arasında uyum-
suzluk ve mükerrerliklerin bulunması halinde; ihtilaflı kısımlar ayrılarak ihtilafsız olan kısımları
tescil edilir. İhtilaflı olan kısımlara ilişkin mahkeme kararları kesinleştikçe bu yerlerin de ke-
sinleşen mahkeme kararlarına göre tescilleri yapılır. Mükerrerlik nedeni ile tescile konu olma-
yan yerler ile ilgili gerekli belirtmeler parselin tapu kaydının beyanlar hanesine yazılır.

(3) Devlete ait ormanlar 6831 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince tapu müdür-
lüğünce hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın Hazine adına tapuya tescil olunur.

(4) İşletme müdürlüğünce tescil ettirilen ve tapusu alınan ormanlara ait tapu örnekle-
rinden biri dosyasında bırakılarak, bir örneği de dosyasına eklenmek üzere Genel Müdürlüğe
gönderilir.

Orman kadastrosu sicil defteri
MADDE 53 – (1) Orman kadastrosu ve tescili bitirilen ormanlar için Genel Müdürlükte

ve İşletme Müdürlüğünde sicil defteri tutulur. Sicil defterinin ne şekilde tutulacağı Teknik İzah-
namede belirlenir.

Belde, mahalle veya köy orman kadastro dosyası
MADDE 54 – (1) Komisyonlarca her belde, mahalle veya köy için bir orman kadastro

dosyası düzenlenir.
(2) Bu dosyada;
a) Orman kadastrosunun başlama gününün ilgili ve komşu belde, mahalle ve köylerde

ilân olunduğunu tespit eden belgeler ve bu husustaki yazışmalar,
b) Ziraat odası, belediye, mahalle veya köy temsilcisi üyeleri ile bilirkişi talep ve gö-

revlendirilmesi ile ilgili yazıların asılları ve bu konudaki yazışmalar,
c) Askerî yasak bölgelerde, askerî temsilcinin görevlendirilmesi hakkındaki yetkili as-

kerî makamın yazısı ve bu konudaki yazışmalar,
ç) Orman kadastrosu bitirilen belde, mahalle veya köyde orman kadastro haritaları, var-

sa üzerine orman sınır noktalarının işlendiği tapulama paftaları,
d) Orman kadastrosu bitirilen belde, mahalle veya köyde yapılan ilanları tevsik eden

askı mazbataları ile dosyaların Genel Müdürlüğe, Bölge Müdürlüğüne, İşletme Müdürlüğüne,
illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğüne verildiğine dair yazılar,

e) Orman kadastrosu bitirilen belde, mahalle veya köye ait tutanak örneği, teknik ölçü-
lere ait belgeler,

f) Orman kadastro çalışmalarının teknik işlerinin büro ve arazi kontrol formu,
g) Mülkî sınırlara ait belgenin asıl veya örnekleri,
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ğ) Orman kadastrosu ile sınırlandırılmış olan ormanların ve 2/B uygulama alanlarının
tescilini temin için düzenlenmiş olan tescil dosyasının İşletme Müdürlüğüne teslim edildiğinin,
Bölge Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bilgi verildiğini gösterir yazılar,

h) CD, DVD ve benzeri saklama ünitelerine aktarılmış orman kadastro dosya muhtevi-
yatı bilgi ve belgeler,

ı) Diğer belgeler,
bulunur.
Orman kadastro dosyalarının devri ve arşivlenmesi
MADDE 55 – (1) Orman Kadastro Başmühendislikleri; çalıştıkları belde, mahalle ve

köylerin orman kadastrosunu ilân edince veya çalışmaları her hangi bir nedenle durdurulunca,
orman kadastrosu ile ilgili bütün dosyaları ve evrakı ilgili Şube Müdürlüğüne 2 nci nüshasına
alındı şerhi verilmek suretiyle yazı ile teslim eder.

(2) Genel Müdürlüğe ilgili Bölge Müdürlüğünce bilgi verilir.
(3) Orman kadastrosu ve tescil evrakının arşivlenmesinde aşağıdaki sıra uygulanır; il,

ilçe, belde, mahalle ve köyler alfabetik sıraya göre tasnif edilir.
a) İller.
b) İllere bağlı ilçeler.
c) İlçelere ait belde, mahalle ve köyler.
(4) Ayrıca il, ilçe, belde, mahalle ve köy esasına göre alfabetik sıraya uygun olarak ara-

ma kılavuzu yapılır.
(5) Orman kadastro dosyası kesinleştikten sonra orman kadastro verileri Genel Müdür-

lüğün elektronik veri tabanına aktarılır. Bu işlemi öncelikle çalışmayı yapan Orman Kadastro
Başmühendisliği yapar. Ancak Bölge Müdürünce görülecek lüzum üzerine bu görev Şube Mü-
dürlüğüne yaptırılır.

(6) Orman kadastro başmühendisliklerince bu Yönetmelik kapsamında yapılan her türlü
işlemler ile ilgili veriler sonuçlanmayı takiben Şube Müdürünün kontrolünde Genel Müdürlü-
ğün veri tabanına aktarılır.

Orman kadastro dosyalarının kıymetli eşya ve evraktan sayılması
MADDE 56 – (1) Orman kadastro dosyası ve tescil evrakı, tapu senetleri ve sicil def-

terleri, demirbaş ve kıymetli evraktan sayılır. Şube Müdürlüğü, İşletme Şefliği, kadastro mül-
kiyet şefliği görev değişikliklerinde devir ve teslim edilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Kadastrosu yapılan ormanlara verilen isimlerin devamlılığı
MADDE 57 – (1) Daha önce yapılan orman tahdit veya kadastrosunda adlandırılmış

olan ormanların adları değiştirilemez. Evvelce tahdidi yapılmış ve kesinleşmiş olup bir bütünlük
teşkil etmesine rağmen genelde mevkii adları verilerek birden fazla adlandırılmış ormanlarda
en tanınmış ad orman adı olarak alınır.

(2) 2/B uygulaması sonucu parçalanmış ormanlar aynı ad muhafaza edilmek üzere nu-
maralandırılır.

(3) 3402 sayılı Kanun uygulamaları ile kadastrosu yapılarak tescil edilen ormanlar ada
ve parsel numarası ile tanımlandığından bu ormanlara ayrıca ad verilmez. Verilen ada ve parsel
numarası bu ormanın adı olarak alınır.

Eski ve yeni çalışmalarda kenarlaşma
MADDE 58 – (1) Orman tahdit çalışmaları sırasında seri veya köy usulüne göre yapılan

çalışmalarda belde, mahalle veya köyün tamamının sınırlaması yapılmış ve ilân edilmiş ise bu-
rada tespit edilmiş olan sınırlara uyumlu vaziyette kenarlaşma sağlanır.
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(2) Seri veya köy usulüne göre yapılan çalışmalarda belde, mahalle veya köyün bir kıs-
mının sınırlaması yapılmış ve ilân edilmiş ise ilân edilmiş kısma aynen uyulur. Seri usulüne
göre orman tahdidi/kadastrosu yapılan orman alanlarında; çalışma alanı içerisine giren orman
alanları ile çalışma alanı içerisine girmeyen orman alanları koordinatlı krokide ifraz dosyası
şeklinde gösterilir. Bu işlem orman tahdidi/kadastrosu yapılan orman alanlarının çalışma alan-
ları kapsamında kısmen tescillerinin yapılması durumunda da geçerlidir. Bu kapsamda yapılan
koordinatlı krokide ifraz dosyası şeklindeki gösterime ait bilgi ve belgeler orman kadastro dos-
yasına eklenir.

(3) Orman sınır noktalarının aplikasyonu ve evvelce sınırlaması yapılmış olup da sı-
nırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî
şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususî ormanların, orman kadastrosu ya-
pılır, 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi araştırmalarına geçilir.
Diğer kısımlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Çalışma alanına komşu birimlerde çalışma alanı sınırı tescilli orman sınırıdır.
Ormancılık faaliyetlerinin orman kadastro haritalarına dayalı olarak yapılması
MADDE 59 – (1) Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde yapılacak tüm ormancılık

faaliyetlerinde ve verilecek görüşlerde bu sınırlar esas alınır.
(2) Orman kadastrosu tamamlanan belde, mahalle veya köylere ait orman sınır nokta

ve hatlarının CD, DVD ve benzeri saklama ünitelerindeki kayıtları amenajman, ağaçlandırma
ve ilgili diğer birimlere talepleri halinde verilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

3402 sayılı Kanun kapsamında yapılan orman kadastro çalışmaları
MADDE 60 – (1) 3402 sayılı Kanun kapsamında yapılan orman kadastro çalışmalarına

görevlendirilecek orman mühendisleri bu Yönetmelik hükümleri kapsamında görev yapmakla
yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 61 – (1) 15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6831

sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831 sayılı

Kanunun 1744 ve 2896 sayılı kanunlarla değişik hükümleri kapsamında orman kadastrosu ve
orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine başlanmış ancak tamamlanmadığı için ilan edilmeyen
çalışmalar dikkate alınmadan bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden yapılır.

Teknik izahname hazırlanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Teknik İzahname; Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri

Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, orman kadastrosunun aplikasyon, sınırlama, ölçme ve
haritalama işlerinde kullanılacak yöntem ve esaslar ile ilgili hususları içerecek şekilde bu Yö-
netmeliğin yayımından itibaren otuz gün içerisinde hazırlanır.

(2) Orman kadastrosunda kullanılan standart formlar ve örnek metinler teknik izahna-
mede yer alır.

Yürürlük
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK ARAŞTIRMA,

GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvancılık

Araştırma, Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvancılık Araş-

tırma, Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim or-
ganları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AHGEM): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvancılık Araştırma, Geliş-

tirme, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitesinin etkinlik alanı içindeki yörede hayvan

sağlığı, hayvan ıslahı ile besin hijyeni ve teknolojisi konusunda çalışmalar yaparak bölgede
hayvancılığın ve hayvancılığa dayalı sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyet

gösterir:
a) Konusuyla ilgili alanlarda temel ve uygulamalı araştırmalar planlamak ve yürütmek.

Benzeri çalışmalar yapan ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, araştırma, uy-
gulama, seminer, konferans, sempozyum, kongre düzenlemek, kurs ve benzeri eğitim ve tanıtım
faaliyetlerinde bulunmak, yapılan toplantılara katılmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları
ve özel sektörle işbirliğinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar yapmak.

b) Araştırmalardan elde edilen sonuçları bilimsel yayınlar, elektronik iletişim ağları ve
her türlü yayın aracını kullanarak bilim ve üretim alanlarında yaymak için çalışmalar yapmak.

c) Konusuyla ilgili alanlarda araştırıcı ve uygulayıcı elemanlar yetiştirmek.
ç) Yürütülen proje ve çalışmalar sonucu, üretilen biyolojik maddeler ve bulduğu orijinal

yöntemler için patent alarak, bunların karşılıklı ya da karşılıksız dağıtımını yapmak.
d) Resmi kurum ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda karşılıklı ya da karşılıksız

olarak araştırma ve danışmanlık yapmak, projeler hazırlamak.
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e) Hayvancılık politika ve uygulamaları konusunda görüş bildirmek, öneri sunmak, ra-
porlar yayınlamak.

f) Konusuyla ilgili olarak gerektiğinde kendi içinde bölümler ve birimler oluşturmak.
g) Çalışma alanıyla ilgili veri toplamak, bilgi merkezi ve kütüphane oluşturmak.
ğ) İlgili konulardaki etkinlikleri için gerektiğinde kendi döner sermayesini oluşturmak.
h) Hayvan hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözüm-

lenmesine yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni
ilaç-ekipman ve teknoloji geliştirmek, kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını tehdit eden kim-
yasalların kullanımını engellemek.

ı) Modern örnek hayvan barınakları ve hayvancılıkla ilgili sorunları araştırmak üzere
laboratuvar oluşturmak, Üniversite ile diğer üniversiteler arasında bu konuda işbirliği yapmak,
hijyenik hayvansal ürünlerinin üretimine yönelik eğitim programları düzenlemek, hayvansal
ürünleri standartlarının belirlenmesinde ve analiz edilmesinde bölgesel veya ulusal referans
laboratuvarı olarak görev yapmak.

i) Hayvan ırkları, hayvansal ürünler, hayvan hastalıkları, hayvan yetiştiriciliği ve benzeri
konularda bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayın yapmak ve bu alanda yapılacak
çalışmalara destek vermek, hayvancılıkla ilgili her türlü materyal, kitap, doküman, süreli, yazılı,
görsel yayın ile bilgi ve belgeleri toplamak, dokümantasyon ve arşiv sistemleri oluşturmak.

j) Ülkemizde mevcut Doğu Anadolu Kırmızısı, Yerli Kara, Zavot ırkı gibi yerli ırkları-
mızın ıslah edilmeleri ve bu ırklara ait gen bankalarının oluşturulması için gerekli birimleri
kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bilim da-

lında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Mü-
dür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev
süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine
vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

vermek,
d) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim

dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile
üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yö-
netim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; ayda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır.

20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35



Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rek-

törün onayına sunmak,
ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,

karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,
d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim

elemanları ve hayvancılığın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya
özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilen uzman kişilerden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından

konu ile ilgili kişiler, görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-
lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Yetiştiricilerin ve hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve
proje önerileri geliştirmek,

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Bozok Üniversitesinden:
BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek-
okullarına kayıt olan öğrenciler yabancı dil eğitimini; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-
lerine göre yürütülür.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl veya yılsonu sınavları, bütünleme
sınavları ve ek sınavlar olmak üzere beş çeşittir. Bu sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı
veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabileceği gibi
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler doğrultusunda alan ve zorluk düzeyine göre tasnif
edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı
soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınav şekillerinden
hangilerinin uygulanacağına ilgili birim yönetim kurulunca karar verilir.”

“(6) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun ola-
rak yarıyıl veya yılsonunda, yarıyıl veya yılsonu sınavlarına başarısız olmaları halinde bütün-
leme sınavlarına girerler.”

“(8) Almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl veya yılsonu sınavına girme hakkı elde
eden öğrencilerden, yarıyıl veya yılsonu sınavı sonunda başarısız olan öğrenciler ve sınava gir-
me şartlarını sağladığı halde yarıyıl veya yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler ile yarıyıl veya
yılsonu sınavı sonunda şartlı başarılı olarak DC ve DD notu almış olan öğrenciler bu derslerden
bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu
belirlenirken, yarıyıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Tek ders sınavı
MADDE 26 – (1) Tek ders sınavı; mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tü-

münden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler ile başarısız notu olmadığı halde genel not or-
talaması 2.00’ın altında olan son yarıyıl öğrencilerine CC ve altında not aldıkları tek ders için
kullanacakları bir sınav hakkıdır. Sınava girebilmek için dersin devam şartını yerine getirmiş
olmak gerekir.

(2) Ders uygulamaları, laboratuar, bitirme tezi, ödevi veya projesi ve atölye dersleri
gibi uygulamalı derslere tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(3) Tek ders sınavı, her yarıyıl sonu akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili

mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde be-
lirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Kaydın silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücreti iade edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, 14 üncü madde-
sinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları, 15 inci maddesinin onikinci fıkrası
ve 27 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2011 28089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/6/2012 28316
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Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimleri Ens-

titüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsünde

yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılında Senato tarafından belirlenen

yarıyıl, yaz dönemi, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin tarihlerini belirten takvimi,

b) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar

yarıyılları ile yaz dönemini kapsayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları baş-

langıç tarihinde sona eren bir yıllık dönemi,

c) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan akademik

personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavını,

ç) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ta-

nımlanan ve eğitim öğretim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden Enstitü Mü-

dürlüğüne karşı sorumlu olan, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yö-

netmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

e) Anabilim dalı kurulu: Anabilim dalı başkanı ve ilgili bilim dalı başkanlarından oluşan

kurulu; anabilim dalının yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise ilgili bilim dalının

bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması aşamasında rehberlik et-

mek üzere anabilim dalı başkanlığınca önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğ-

retim üyesini,

g) Dönem projesi: Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrencilerin bilimsel bir konu

hakkında yaptıkları araştırma ve inceleme sonuçlarını rapor olarak sunmalarını öngören projeyi,

ğ) Enstitü: Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
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h) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve
Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Müdürü: Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü,
i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üye-
sinden oluşan kurulu,

j) GBP: Lisansüstü programlarda öğrenci kabulünde adayın başarısını ölçmek için kul-
lanılan Genel Başarı Puanını,

k) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını,
l) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language

Testing System sınavını,
m) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği

gereği, Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Mevlana Üniversitesinde ya da başka bir yüksek-
öğretim kurumunda görevli öğretim üyesini,

n) KPDS: ÖSYM tarafından yapılan kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit
sınavını,

o) Lisansüstü eğitim-öğretim: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,
ö) Normal öğrenim süresi: Lisansüstü programlarda ders ve tez aşamalarının başarı ile

tamamlanabilmesi için öğrencilere tanınan süreleri,
p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretimi yapan Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
r) Rektör: Mevlana Üniversitesi Rektörünü,
s) Rektörlük: Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünü,
ş) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irde-

lenmesine dayanan, sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,
t) Senato: Mevlana Üniversitesi Senatosunu,
u) Tez: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan, sözlü

olarak sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan bilimsel çalışmayı,
ü) Tez yazım kılavuzu: Tezlerin yazım şeklini, sunuluşunu ve çoğaltılmasını açıklayan,

Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen kılavuzu,
v) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign

Language sınavını,
y) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyim-

lerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersini,
z) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul yabancı dil sınavını,
aa) Üniversite: Mevlana Üniversitesini,
bb) Yarıyıl: Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma

gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yılda Senato tarafından belirlenen
eğitim ve öğretim süresini,

cc) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özüm-
seme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

çç) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenim Dili, Program Açma, Kontenjanların Belirlenmesi,

Öğrenim Ücreti ve Yaz Okulu

Öğrenim dili
MADDE 5 – (1) Enstitüde yürütülen lisansüstü programların öğrenim dili Türkçe veya

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer yabancı dillerden biridir. İlgili anabilim
dalı farklı dillerde eğitim veren programlar açılmasını önerebilir. Tezler, programın öğrenim
dili göz önüne alınarak yazılır. Ancak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim
Kurulunun kararı ile Türkçe programda öğrenim gören öğrenci tezini Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen diğer yabancı dillerde yazabilir.

Program açma önerisi
MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar, anabilim dalı kurul kararı ile ilgili

anabilim dalı başkanlığı tarafından, Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Anabilim
dalı bulunmayan programların teklifi ise Enstitü Müdürü tarafından yapılır. Program açma tek-
liflerinin, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Yük-
seköğretim Kurulu kararlarına uygun olması gerekir.

(2) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim
programları da açılabilir.

Program açma esasları
MADDE 7 – (1) Program açma teklifleri aşağıdaki esaslar dikkate alınarak Enstitü Ku-

rulu tarafından karara bağlanır:
a) İlk defa açılacak programlar, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kabulü, Üniversite

Mütevelli Heyetinin onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile açılır.
b) Mevcut programlarda anabilim dallarınca yapılan program değişiklik önerileri, Ens-

titü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.
c) Programlar Enstitünün ilgili ana bilim dalının araç, gereç ve fiziki mekân durumu

ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak belirlenir.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları programların özelliği

ve imkânlar dikkate alınarak ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulu ve Senato
kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir; kontenjanlara başvuru, sınav ve kayıt tarihleri başvuru
koşulları ile birlikte ilan edilir. Her yarıyıl başında öğrenci almak için ilan verilebilir. Bir prog-
ramın en az kaç öğrenci ile yürütüleceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Öğrenim ücreti
MADDE 9 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Eğitim ve öğretim ücretleri,

ek hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler, ödeme şekilleri ile tarihleri ve benzeri hususlar
Rektörün önerisiyle Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Eğitim ve öğretimle ilgili ödemeler ilan edilen tarihlerde yapılmadığı takdirde, öğ-
renci o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler
öğrencilik haklarından faydalanamazlar, bu durumda geçen süre normal öğrenim süresine dâhil
edilir.

Lisansüstü yaz okulu programları
MADDE 10 – (1) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde bazı programlar

için, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulunda ders açılabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Başvuru Şartları ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Başvuru şartları
MADDE 11 – (1) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından

duyurulur. Bu Yönetmelikte öngörülen şartların yanı sıra anabilim dalı başkanlığın önerisi

ve/veya Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile özel şartlar belirlenebilir. Lisansüstü programlara

aday başvuruları ilgili Enstitü Müdürlüğünce belirlenen yöntemle yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvurular, Enstitü tarafından verilen ilanda belirtilen baş-

vuru süresi içinde ve Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen belgelerle birlikte Enstitüye ya

doğrudan ya da Enstitünün internet sayfası üzerinden yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan

veya eksik belgeleri tamamlamayan başvurular kabul edilmez.

(3) Bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına,

doktora programına kabul edilebilmesi için ise lisans veya yüksek lisans diplomasına, yurt dı-

şında öğrenimini tamamladıysa da bu diplomaların dengi olan Yükseköğretim Kurulunca ve-

rilen denklik belgelerine, sahip olması ve başvuru yaptığı program için ilan edilen diğer başvuru

şartlarını yerine getirmesi gerekir.

Akademik yeterlilik şartı
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten başvurduğu

programın puan türüne göre; en az 55, doktora programları için başvurduğu alanda yüksek li-

sans diplomasına sahip olanların en az 60, lisans mezunu olanların ise en az 75 puan almak

koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir.

Ancak, yüksek lisansı tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora program-

larına başvuran adaylardan yeniden ALES’e girme şartı aranmaz. Bu adayların değerlendiril-

mesinde daha önce aldıkları ALES puanı kullanılır. Diğer durumlarda ALES puanının geçer-

liliği 3 yıldır.

(2) Ayrıca, uluslararası geçerliliği olan GRE ve benzeri sınavların YÖK’ün belirlediği

ALES puanlarının karşılığı da başvurularda geçerli sayılır.

(3) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not orta-

laması, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yabancı dil yeterlilik şartı
MADDE 13 – (1) Türkçe öğretim veren yüksek lisans programlarında, dil puanı baş-

vuru için gerekli bir şart değildir. Ancak dil puanları GBP belirlenmesinde kullanılır. Dil puanı

olmayan adaylar Üniversite tarafından düzenlenen ve iki yıl geçerliliği olan İngilizce Yeterlilik

Sınavına girebilirler.

(2) Türkçe öğretim veren doktora programlarına başvuran adayların ÜDS sınavından

en az 55 puan alması gerekir.

(3) İngilizce öğretim veren lisansüstü programlarına başvuran adayların ÜDS sınavın-

dan en az 70 puan alması gerekir.

(4) ÜDS puanı olmayan adayların belgelendirmeleri durumunda KPDS, TOEFL, IELTS

ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav

sonuçları da kabul edilir.
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(5) Mevlana Üniversitesinin İngilizce eğitim veren lisans veya yüksek lisans program-
larından mezun olan öğrenciler, mezuniyet tarihlerinden en geç iki sene içerisinde İngilizce
öğretim veren lisansüstü programlara başvurmaları durumunda İngilizce dil şartından muaf tu-
tulur.

Öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları Enstitü Yönetim Kuru-

lunca belirlenen jüri değerlendirir.
(2) Başarı puanlarının belirlenmesinde, ALES puanı, Enstitünün ilgili program için ön-

gördüğü diğer lisansüstü kabul şartları ile gerekli görüldüğünde yapılacak sözlü ve/veya yazılı
bilim sınavı sonuçlarından alınmış olan puanlar göz önünde bulundurulur. Değerlendirmeye
alınacak olan tüm puanların 100’lük not sistemine dönüşümü esas alınır.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu; giriş sınavının yazılı ve/veya sözlü yapılmasını kararlaş-
tırabilir. Mezuniyet ortalaması için alt sınır belirleyebilir. ALES puanının GBP’na etkisi % 50’den
az olmamak kaydıyla GBP’nın hesaplama yöntemini değiştirebilir.

(4) Adaylar; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dik-
kate alınarak GBP durumuna göre sıralanır. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken öncelikle
ALES puanı, aksi takdirde mezuniyet not ortalaması esas alınır. Eşitliğin bozulmadığı durum-
larda adaylar sözlü sınava alınarak bu sınavın sonuçlarına göre programa kabul edilir. Jüri üye-
leri tarafından imzalanmış aday listesi, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı ta-
rafından Enstitü Müdürlüğüne sunulur.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrenciler için

Mevlana Üniversitesi Senato kararları esas alınır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Diğer yükseköğrenim kurumlarından yapılacak yatay geçiş başvu-

ruları, ilgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuruda bulunacak aday, kayıtlı olduğu programda
en az bir yarıyılı tamamlamış olmalıdır. Yatay geçişler, ders alma dönemi içinde ve yarıyıl baş-
larında yapılır.

(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları, ilgili ana-
bilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan
edilir. Başvurular ilgili anabilim dalı başkanlığı görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(3) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili
ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili anabilim dalı başkanlığınca
önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı ve diğer hususlar Enstitü Yönetim
Kurulunca belirlenir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen yükseköğrenim kurumu

mezunu veya halen bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı olan öğrenci, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak
kabul edilebilir. Ancak özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlana-
maz. Bu öğrencilere talep etmeleri halinde takip ettikleri dersleri ve başarı notunu belirten bir
belge verilir.
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(2) Almış olduğu dersleri başarı ile tamamlayıp bir sonraki yıl Enstitüde yürütülen bir
programa kayıt hakkı kazanan öğrenci özel öğrenci statüsünde başardığı dersleri, ilgili anabilim
dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile izlediği programda tamamlan-
ması gereken kredilere saydırabilir. Ancak başka bir üniversiteden başvuran özel öğrencinin
muaf tutulacağı toplam kredi sayısı en fazla 9 olabilir.

Yüksek lisans programından doktora programına geçiş
MADDE 18 – (1) Bir yüksek lisans programında kayıtlı olan öğrenci ağırlıklı not or-

talamasının en az 3.00/4.00 olması, doktoranın diğer kabul şartlarını ve kayıtlı olduğu prog-
ramda en az bir yarıyıl geçirmiş olması şartını yerine getirmesi durumunda doktora programına
ilan verildiği takdirde geçiş için başvurabilir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 19 – (1) Farklı anabilim dalından kabul edilen öğrencilere bilimsel hazırlık

programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programına tabi tutulacak öğrenciler ve bu öğrencilere
uygulanacak hazırlık programı, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programı lisans derslerinden oluşur. Ayrıca, bilimsel hazırlık prog-
ramı sırasında Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü dersler de alınabilir. Bununla
birlikte bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine sayılamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı için normal öğrenim süresi en fazla iki yarıyıldır. Bilimsel
hazırlık programı kapsamında alınan derslere devam, sınavlar ve başarı durumu bu Yönetme-
liğin esaslarına göre yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programını izleyen lisansüstü öğrencileri lisansüstü programına
devam edebilmek için tüm derslerden en az (CC) notu almak zorundadır.

Enstitüye ilk kayıt işlemleri
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi Enstitü Yö-

netim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıtlar, ilan edilen
günlerde yapılır. Adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde Enstitüye
vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. İstenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı foto-
kopisi kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanı esas
alınır.

(2) Kayıt işlemleri geçerli mazeret olması durumunda vekil olarak tayin edilen kişiler
tarafından da gerçekleştirilebilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakla-
rını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı
sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Gerçek dışı belge ve bilgiler ile aday kaydı veya kesin kayıt yaptıranlar ile herhangi
bir yükseköğrenim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, kesin kayıtları
yapılmış olsa dahi silinir. Bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programına kayıtlı
olan öğrenciler aynı anda Mevlana Üniversitesinde lisansüstü öğrenim için kayıt yaptıramaz.

Danışmanlık
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen her bir öğrenci için anabilim

dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanı ata-
nır. Danışmanın görevi öğrencinin kişisel ve akademik gelişimini takip etmek, ders seçimi, ka-
yıtlar, ders ekleme/bırakma işlemlerinde ve tez önerisinin hazırlanmasında danışmanlık yap-
maktır.
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(2) Tez çalışmalarının niteliğinin birden fazla danışman gerektirmesi durumunda ikinci
bir tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

(3) Öğrencinin veya tez danışmanının talebi doğrultusunda tez danışmanlığında Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile değişiklik yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması
MADDE 22 – (1) Her yarıyıl başlangıcında lisansüstü ders programlarında yer alan

dersler ve bu derslerle ilgili değişikliklere ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ile Enstitü
Kurulu karar verir. Her yarıyıl ilk kez açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları
ve her bir dersin açılabilmesi için gerekli asgari öğrenci sayısı ilgili anabilim dalı başkanlığının
teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir. Programlarda bazı dersler anabilim dalının teklifi
ve Enstitü Kurulunun kararı ile uzaktan eğitim ve/veya harmanlanmış öğretim modeli ile ve-
rilebilir.

Kayıt yenileme işlemleri
MADDE 23 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde ilan edilen tarihler

içerisinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi 9 uncu maddede belirtilen
ücretler ödendikten sonra danışmanların görüşleri alınarak derslerin seçilmesi ile gerçekleşti-
rilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenciler sadece
ders ekleme-bırakma döneminde mazeretli kayıt yaptırabilir. Ancak öğrencinin geçerli bir ma-
zereti olması ve ders ekleme-bırakma döneminden itibaren iki haftadan fazla bir sürenin geç-
memiş olması koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenciye kayıt yapma hakkı
tanınır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl başarısız sayılır ve kendilerine not
durum belgesi ve öğrenci belgesi gibi belgeler verilmez. Bu dönem normal öğrenim süresine
dâhildir.

Ders ekleme-çıkartma
MADDE 24 – (1) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenciler, danış-

manlarının onayını alarak ders kayıtlarında değişiklik yapabilirler. Bu dönem dışında ancak
mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere ders kayıtlarında de-
ğişiklik yapma hakkı tanınabilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programda takip etmeleri gereken her

türlü teorik ve uygulamalı derslere devam etmek zorundadır. Bir dersten başarılı sayılabilmek
için, uzaktan eğitim yapan programlar hariç, teorik dersler için %70 ve uygulamalı dersler için
%80 devam şartı sağlanmalıdır.

Derslerin kredi değeri
MADDE 26 – (1) Bir dersin kredi değeri, teorik dersler için haftalık ders saatinin ta-

mamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşittir.
Sınav ve ölçme – değerlendirme
MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı ölçümü ödev, proje, ara sınav, laboratuvar raporu

ve benzeri uygulama çalışmaları ve genel sınav ile gerçekleştirilir. Genel sınav, ilgili anabilim
dalı başkanlığının teklifi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.
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(2) Mazereti, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını
aynı yarıyıl içinde, genel sınav haklarını da mazeretlerinin bitimini izleyen yarıyıl sonundaki
ilk genel sınav döneminde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kul-
lanır.

Değerlendirme ve ders başarı notu
MADDE 28 – (1) Lisansüstü derslerin başarı notu, dönem içerisinde yapılan değerlen-

dirme notları ve genel sınav notları dikkate alınarak belirlenir. Ders sorumlusu öğretim üyesi
öğrencilere ders için başarı notunun nasıl belirleneceğini, dönem değerlendirmeleri ve genel
sınavların ağırlıklarının ne olacağını, dönem başında bildirir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı
sayılabilmesi için yüksek lisansta en az CC (2.00/4.00), doktorada ise en az CB (2.50/4.00) ol-
ması gerekir.

(2) Öğrencinin bir dersten aldığı puana karşılık gelen başarı notu ve bu nota karşılık
gelen katsayılar aşağıda belirtilen tabloya göre belirlenir.

Başarı Notu Puanlar Katsayı
AA 90-100 4.00
BA 85-89 3.50
BB 80-84 3.00
CB 75-79 2.50
CC 70-74 2.00
FF 0-69 0.00
(3) Yukarıdaki tablonun dışında öğrencilerin ders durumları için I (Eksik), S (Yeterli),

U (Yetersiz), P (Gelişmekte olan), T (Transfer), EX (Muaf), NI (Katılmamıştır), NA (Devamsız)
harf notları kullanılır. Bu notlar aşağıdaki durumlarda verilir:

a) I (Eksik) notu; dönem içi değerlendirmelerde başarılı olduğu halde, hastalık veya
geçerli başka bir nedenle, dönem sonu sınav tarihinden üç iş günü içerisinde, ders için gerekli
koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı tak-
dirde, notların ilgili birime teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlaya-
rak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kredili dersler için (FF) ve kredisiz dersler
için (U) notuna dönüştürülür. Ancak, öğrencinin mazeretinin Yönetim Kurulunun kabul edeceği
bir nedenden dolayı uzaması durumunda ilgili öğretim üyesinin başvurusu ile öğrencinin gerekli
eksiklikleri tamamlayabilmesi için Enstitü Yönetim Kurulu (I) notunun dönüştürülme işlemini
bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar geciktirebilir.

b) S (Yeterli) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı
öğrencilere verilir.

c) U (Yetersiz) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başa-
rısız olan öğrencilere verilir.

ç) P (Gelişmekte olan) notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.
d) T (Transfer) notu; yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilere, daha önce başarmış

oldukları ve eşdeğerliği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş dersler için verilir.
(T) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

e) NI (Katılmamıştır) notu; öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not
ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin
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ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki ders-
ler de bu Yönetmelikte tanımlanan ders yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu
program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan ders-
ler tekrarlanmaz.

f) NA (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders
uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA)
notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, bu dersten alınan başarı

notunun sayısal değerinin, dersin kredisi ile çarpımı sonucunda bulunur. Ağırlıklı Genel Not
(AGN) ortalaması öğrencinin bir dönemde almış olduğu tüm derslerin toplam puanının, alınan
derslerin toplam kredisine bölünmesi ile hesaplanır. Sonuç virgülden sonra iki hane olacak şekilde
yuvarlatılır. AGN hesaplamasında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 30 – (1) Öğrenciler ilan edilmiş olan ders notlarına ilan tarihinden itibaren

yedi iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz dilekçeleri, başvuru tarihinden iti-
baren en geç on beş iş günü içerisinde Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilerek sonuçlan-
dırılır. Öğretim üyeleri ilan ettikleri ders notlarında maddi hata tespit ettikleri takdirde düzeltme
için Enstitüye başvuru yapabilirler. Başvuru Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendiri-
lerek sonuçlandırılır.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
MADDE 31 – (1) Bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi tekrar alabileceği gibi

yerine başka bir ders de alabilir. Bir öğrenci kayıtlı olduğu programın asgari şartlarını yerine
getirmiş ve diğer tüm dersleri başarı ile tamamlamış ise (FF) aldığı dersi tekrarlamak zorunda
değildir. Bu halde söz konusu dersin notu transkriptte gösterilmez.

Ders muafiyeti
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başvurusu üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenci, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rından aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerden muaf tutulabilir. Ancak, öğrencinin muaf
tutulacağı derslerin kredi miktarı toplamı programın gerektirdiği kredinin yarısını geçemez.

(2) Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışına bir yükseköğretim ku-
rumuna belirli bir süre için gidecek olan öğrenci ile ilgili bütün işlemler Mevlana Üniversitesi
Senato kararları kapsamında yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans

Normal öğrenim süresi
MADDE 33 – (1) Amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiyi içselleştirmesini,

bilgiyi değerlendirip yorumlama yeteneğini geliştirmesini sağlamak olan tezli yüksek lisans
programı ders ve tez aşamalarından oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır.
(3) Mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler en erken üçüncü yarıyılın

sonunda tez sınavına alınabilir.
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(4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını Madde
33-b'de belirtildiği üzere dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına gireme-
yen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Tezini bu süre
içinde tamamlayamadığı takdirde yeni tez konusu verilir.

Program koşulları
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 21 krediden az olmamak koşuluyla en

az yedi ders ile seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, Danışmanın ve Anabilim
Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, öğrencinin izlediği progra-
mın gereklerine sayılmak üzere, Danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı
ile en çok iki dersi Üniversite dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden
seçilebilir.

Seminer
MADDE 35 – (1) Yüksek lisans öğrenimi süresince her öğrenci bir seminer sunmak

zorundadır. Öğrenci, tez çalışmalarına yönelik bir alt yapı teşkil edecek şekilde inceleme, sı-
nama çalışması hazırlayıp Anabilim Dalı Başkanlığının belirlediği yer ve tarihte dinleyicilere
açık seminer sunumunu yapar.

(2) Seminer dersi kredisiz olup, anabilim dalı başkanlığınca belirlenen, biri tez danış-
manı ve diğer ikisi ilgili anabilim dalından öğretim üyesi tarafından başarılı ise (S) notu ile
veya başarısız ise (U) notu verilerek değerlendirilir. Başarısızlık halinde, öğrenci daha önce
çalıştığı konuyu veya değişik bir konuyu seminer olarak hazırlar ve bir sonraki yarıyılda tekrar
aynı süreçten geçer.

Tez
MADDE 36 – (1) Tez çalışmasına başlayabilmek için gerekli şartları yerine getiren

yüksek lisans öğrencisi danışmanı ile birlikte bir tez önerisi hazırlayarak en geç yarıyıl baş-
langıcından bir hafta önce anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitüye bildirir. Tez önerisi
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez önerisine ilişkin değişiklikler, anabilim dalı
başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Tez savunma sınavı jürisi ve tezin sonuçlanması
MADDE 37 – (1) Yüksek lisans tez sınav jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının öne-

risi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Tez jürisi üç asil, iki yedek (birisi dışarıdan)
öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri ise enstitülerin
başka bir ana bilim/bilim dalından ya da farklı bir yükseköğretim kurumundan olmalıdır.

(2) Jüri, savunması yapılacak tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç bir ay
içerisinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(3) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
ek süre verilir. Öğrenciler uzatma aldıkları dönemde kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”,
“ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez
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verilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğren-
cinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, jüri üyeleri tarafından imzalanmış

ve ciltlenmiş tezinin üç kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyasını tez savunma
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi Enstitü Yönetim Ku-
rulunca şekil yönünden uygun bulunan öğrenci mezun olmaya hak kazanır ve kendisine yüksek
lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalının adı
bulunur. Diplomanın şekli Senato kararı ile belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye
geçici mezuniyet belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans

Normal öğrenim süresi
MADDE 39 – (1) Amacı öğrenciye mesleki konuda derin bilgi ve beceri ve de mevcut

bilginin kullanımına dair deneyim kazandırmak olan tezsiz yüksek lisans programının öğrenim
süresi en fazla altı yarıyıldır. Öğrenciler dersleri tamamlandıktan sonra dönem projesine kayıt
yaptırmalıdır.

(2) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zo-
rundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, her yarıyıl kaydını
yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl öğrenimlerine devam edemez ve bu süre normal eğitim süre-
sine sayılır.

Program koşulları
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı 30 krediden az olmayan en az 10 adet

ders ile kredisiz bir dönem projesinden oluşur. Dönem projesi bir konu hakkında akademik
araştırma veya inceleme şeklinde olup bilimsel araştırma raporu olarak sunulur.

(2) Öğrenci öngörülen normal süre içerisinde derslerini ve dönem projesini başarı ile
tamamlamalıdır.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kay-
dıyla program gereklerine sayılmak üzere en çok üç lisans dersi alınabilir.

(4) Öğrenci, dönem projesi aldığı yarıyıllarda, dönem projesini tez yazım kurallarına
uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde Enstitüye vermek zorundadır. Dönem projesi kre-
disiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 41 – (1) Program gereklerini yerine getiren öğrencilere, üzerinde izlemiş ol-

dukları anabilim dalı programının onaylanmış adı bulunan yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Normal öğrenim süresi
MADDE 42 – (1) Amacı öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş

ve irdeleyici bir bakış açısı ile yorumlamak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekenleri belir-
leme yeteneği kazandırmak olan doktora programı ders ve tez aşamalarından oluşur. Doktora
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programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans
derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu süreler tez danışmanının teklifi Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile sırasıyla; 6 ve 8 yarıyıla düşürülebilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez
sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre veri-
lebilir.

(4) Tez çalışması, tez çalışmasına başlanılan tarihten itibaren üç yarıyıldan daha önce
Enstitüye sunulmaz.

(5) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zo-
rundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aşama-
sında her yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl öğrenimlerine devam edemez ve bu
süre normal eğitim süresine sayılır.

Program şartları
MADDE 43 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler

için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi
uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 42 kredilik
on dört adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez ça-
lışmasından oluşur.

(3) Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, alacağı derslerin
en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçe-
bilir. Lisans dersleri programın gerektirdiği toplam ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Yüksek
lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında almış ol-
duğu derslere kayıt olamaz.

(4) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 6 krediye kadar en fazla ikisi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam
12 krediye kadar en fazla dördü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile Üniversite dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden
seçilebilir.

Yeterlilik sınavı
MADDE 44 – (1) Yeterlilik sınavı doktora öğrencisinin bilimsel düşünce ve yöntemleri

özümseme ve bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik olarak yapılan
sınavdır ve bir eğitim-öğretim yılında iki kez yapılır. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölümden
oluşur. Sınavların tarihleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenciler derslerini başarı ile tamamladığında yeterlilik sınavına girebilirler.
(3) Yeterlilik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek için Enstitü Yönetim Kurulu tara-

fından belirlenen beş üyeli bir komite oluşturulur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırla-
mak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürilerini belirler.
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(4) Doktora yeterlilik komitesi, sınav jürisinin önerileri doğrultusunda öğrencinin sözlü
ve yazılı sınavlardaki başarılarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunluk ile karar verir. Alınan karar en geç üç iş gününde Enstitüye bildirilir.

(5) Başarısız olan öğrenciler bir sonraki sınav döneminde tekrar sınava girer. Bu du-
rumda öğrenci sınavının sadece başarısız olunan sözlü veya yazılı bölümlerinden sınava girer.

(6) Doktora yeterlilik komitesi yeterlilik sınavından başarılı olmuş olan bir öğrencinin
ders gereklerini yerine getirmiş olsa dahi ek olarak fazladan dersler almasını isteyebilir. Bu
dönemde geçen zaman normal öğrenim süresine dâhil edilir.

Tez izleme komitesi ve tez önerisi savunması
MADDE 45 – (1) Doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci için, bir ay içeri-

sinde ilgili anabilim dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla üç kişilik bir
tez izleme komitesi oluşturulur. Tez danışmanı tez izleme komitesinde bulunur. Kalan üyelerden
birisi ilgili anabilim dalından, bir diğeri ise farklı bir anabilim dalından veya başka bir üniver-
siteden olur.

(2) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapa-
cağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme ko-
mitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile ilgili
yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen
üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi kurulabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı hazırlanır. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenerek anabilim dalı baş-
kanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilir.

Tez savunma sınav jürisi ve tezin sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Doktora tezini tamamlayan öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak

savunur.
(2) Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile öğrencinin te-

zini değerlendirecek bir jüri heyetini belirler. Jüride yer alan üyelerin üç tanesi öğrencinin tez
izleme komitesi üyelerinden ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi
olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Tezin jüri üyelerine teslim edilmesinden sonra öğrenci en geç bir ay içinde tez sı-
navına alınır. Tez savunması tezin sunumu ve akabinde soru-cevap kısımlarından oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla başarılı, başarısız veya düzeltme kararı verir. Jüri kararı, en geç üç iş günü
içinde bir tutanakla anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilir.
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(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur.

(6) Normal sürenin bitiminde tez savunma sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğ-
renci geçerli mazeretini belgelemek zorundadır. Herhangi bir nedenle geçerli mazereti olmadan
savunma sınavına girmeyen veya mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edil-
meyen öğrenci başarısız sayılır.

(7) Tez savunma sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içerisinde tekrar
sınava alınır. Bu savunma sınavında da başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıllarda tekrar
sınava alınabilir ya da anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
yeni dersler verilerek ders aşamasından veya tez konusu değiştirilerek tez aşamasından öğre-
nimine devam edebilir.

Doktora diploması
MADDE 47 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin Enstitünün belirlediği sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda kaydedilmiş kop-
yalarıyla ve varsa diğer dokümanlarla birlikte tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi Enstitü Yönetim Kurulunca şekil yönünden uygun
bulunan öğrenciye doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalının adı bulunur.
Diplomanın şekli Senato kararı ile belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici
mezuniyet belgesi verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeret ve izinler
MADDE 48 – (1) Yarıyıl başlangıcından en geç otuz gün içerisinde başvuru yapılması

ve Enstitü Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli bir mazeret olarak göreceği bir nedenden dolayı
başvuruda bulunan öğrenci bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izinli
sayılabilir. Ancak bu durumda öğrencinin izinli sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemesi
zorunludur. İzinli olarak geçen süre normal öğrenim süresine dâhil edilmez.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, ekonomik ne-
denler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi, öğrencinin mazeret olarak beyan
edeceği ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içinde
de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-
dana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Enstitüye başvurması ve olayı gerekli bel-
gelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde Enstitü Yönetim Kurulunca
izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu
sınavlarına giremez.

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali
MADDE 49 – (1) Öğrenciler istedikleri bir zamanda dilekçe vererek Üniversiteden ay-

rılma ve kayıt iptali için başvuruda bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere herhangi bir ücret
geri ödemesi yapılmaz.
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Disiplin işleri
MADDE 50 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine göre yürütülür.

İlişik kesme
MADDE 51 – (1) Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilen öğrenci-

lerin, Enstitü ile ilişikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.
(2) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrenciler, Enstitünün aynı programına tekrar başvuramaz

ve kayıt yaptıramaz.
Tebligat
MADDE 52 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitü tarafından ya-

pılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrenci hakkındaki diğer bi-
reysel işlemler ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı
bildirimle değiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – Öğretimde öngörülen sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları,
ara sınavlar için mazeret sınavları, bütünleme sınavları ve tek ders sınavlarıdır. Sınavlar; yazılı,
sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Uzaktan
eğitim programlarında; ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yarıyıl/yılsonu sınavları,
bütünleme sınavları ve tek ders sınavları Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Yarıyıl/yılsonu sınavları, sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamam-

lanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yıl-
sonu sınav programları, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir ve
ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edi-
lir. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak ve derse devam şartını,
uzaktan eğitim programları hariç, yerine getirmiş olmak gerekir.
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Yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavlarında başarısız

olan ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme

sınavlarının mazereti yoktur. Bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başarı notu; yukarıda belirlenen notlar esas alınarak, bağıl değerlendirme yöntemi

uygulanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından be-

lirlenir. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinde bağıl değerlendirme yöntemi

uygulanmaz, mutlak değerlendirme yöntemi uygulanarak (a) bendine göre hesaplanan

yarıyıl/yılsonu notu dikkate alınarak (c) bendindeki tablo gereği tespit edilen harf notu başarı

notu olarak kabul edilir. Bağıl değerlendirme yöntemi ve mutlak değerlendirme yöntemi kul-

lanılarak elde edilen harfli notlar, katsayılar ve başarı durumları için (c) bendindeki tablo ve

esaslar uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM,
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – Öğretimde öngörülen sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları,

ara sınavlar için mazeret sınavları, bütünleme sınavları ve tek ders sınavlarıdır. Sınavlar; yazılı,

sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Uzaktan

eğitim programlarında; ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yarıyıl/yılsonu sınavları,

bütünleme sınavları ve tek ders sınavları Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – Yarıyıl/yılsonu sınavları, sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamam-

lanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yıl-

sonu sınav programları, yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir ve yüksekokul mü-

dürlüğü tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına

girebilmek için; derse kayıt olmak ve derse devam şartını, uzaktan eğitim programları hariç,

yerine getirmiş olmak gerekir.

Yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavlarında başarısız

olan ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme

sınavlarının mazereti yoktur. Bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı
uzaktan eğitim programları öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek-

okulu iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim programları öğrencilerinin kayıt
ve kabulüne, eğitim ve öğretime, sınavlar ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kap-
sar.

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) AKTS/ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Kredisi: Öğrenci hareketliliğini ko-

laylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını
garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş akreditasyon sistemini,

b) Bölüm: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu idari ve teknik programlar bölümünü,
c) Bölüm başkanı: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu idari ve teknik programlarının

bölüm başkanını,
ç) Danışman: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programlarına ka-

yıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere program başkanlığınca
görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Ders danışmanı: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programları
bünyesindeki derslerin danışmanını,

e) Ders kaydı: Öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde derslere ka-
yıtlanma işlemini,

f) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya semineri,
iki ders saatlik uygulama gibi çalışmaları ve inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava ha-
zırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri diğer etkinlikleri
ifade eden ölçü birimini,

g) Eğitim yönetim sistemi: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokuluna ait internet sitesi,
iletişim programları, forum, sohbet, duyuru panoları, kısa mesaj ve benzeri tüm bilişim ve ile-
tişim araçlarını,

ğ) Komisyon: Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bölüm ve prog-
ram başkanlarından oluşan komisyonu,

h) Meslek Yüksekokulu: Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunu,
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ı) Müdür: Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
i) Öğrenci: Meslek Yüksekokulunun uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencileri,
j) Program: Meslek Yüksekokulunun uzaktan eğitim programlarını,
k) Program başkanı: Meslek Yüksekokulu  bünyesindeki program başkanlarını,
l) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
n) Uzaktan eğitim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eğitim sistemini,
o) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
ö) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
p) Yüksekokul Kurulu: Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
r) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretim, ilgili kurulların kararlaş-

tırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.
Eğitim ve öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Meslek Yüksekokulunda, bu Yönetmelik kapsamında iletişim ve bilgi

teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim yapılır.
Eğitim ve öğretimin planlanması
MADDE 7 – (1) Üniversite Senato kararları çerçevesinde uzaktan/açık eğitim ve öğ-

retimle yapılacak olan önlisans, lisans ve lisansüstü bölüm ve programlarında; sistem yönetimi,
yazılı eğitim-öğretim materyallerini yapılandırma, canlı ders, video çekim ve ölçme değerlen-
dirme hizmetlerini planlar ve yürütür.

Eğitim ve öğretim dönemleri
MADDE 8 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

Her yarıyıl kayıt yenileme ve ders kayıtları dönemi, en az yetmiş iş gününden oluşan ders dö-
nemi ile yarıyıl sonu sınavı döneminden oluşur. Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden
sayılmaz. Yarıyıl veya yıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.

(2) Meslek Yüksekokulu; akademik takvim ve eğitim ve öğretim programlarındaki de-
ğişiklik önerilerini Yüksekokul Kurulunda görüşerek, her yıl Müdürlükçe en geç yeni eğitim-
öğretim yılının başlamasından önce Senatoya gönderir.

Öğretim dili
MADDE 9 – (1) Öğretim programında öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil İn-

gilizcedir.
Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek dönem kayıtlarını

yaptırmak zorundadır.  Ayrıca, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine istinaden; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın önlisans programlarını azami dört  yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun ola-
mayanlar, söz konusu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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Giriş ve kayıt şartları
MADDE 11 – (1) Meslek Yüksekokuluna kayıt için adayların;
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olması, yabancı ülke liselerinden alınan

diplomaların denkliğinin ise Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda

o öğretim yılında Meslek Yüksekokulu ilgili programına  kayıt hakkı kazanmış olması
gerekir.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir.

Öğrencilerin Meslek Yüksekokuluna kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek
esaslara göre yapılır.

(3) Yüksekokulda öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen belgelerle
ilan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite
tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise
adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye kimlik
kartı verilir. Süresinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Katkı payı/öğrenim ücretleri ve kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun  geçici 58 inci maddesi ve 14/12/1999 tarihli

ve 23906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojile-
rine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde belirtilen hizmetleri ala-
bilmek için, öğrenciler her bir dönem için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen
öğrenim ücretini ve katkı payını ödemekle yükümlüdür.

(2) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde
katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca
kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Bu süre, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen öğretim süresinden sayılır. Öğrenci,
Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını şahsen yenilemek
zorundadır. Süresinde kaydını yaptırmayan öğrencilerin mazeretlerine ilişkin başvuruları, eği-
tim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde kabul edilir. Mazereti Yüksekokul Yönetim
Kurulunca kabul edilen öğrenciler; akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yeni-
leyebilir. Bu süre içerisinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve izleyen yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır.
Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma
MADDE 13 – (1) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti

nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin kaydı, mazeretini belgelen-
dirmesi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla üst üste ya da
aralıklı olarak iki yarıyıl için dondurulabilir. Ancak, sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak
kayıt dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı
ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içeri-
sinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-
öğretim süresinden sayılmaz.

Danışmanlık
MADDE 14 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunca her program için bir akademik da-

nışman ve her ders için bir ders danışmanı görevlendirilir. Ders danışmanları, öğrenciyle Yük-
sekokul Yönetim Kurulunun belirlediği formatlarda internet üzerinden eş zamanlı veya farklı
zamanlarda iletişim kurmakla yükümlüdür.
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Öğretim programları, dersler ve stajlar
MADDE 15 – (1) Bölüm dersleri ile bu derslerin yarıyılına göre dağılımları, haftalık

saatleri, kredileri ve ön şartları, öğretim türleri ve türler için öngörülen dönem ve süreleri, Yük-
sekokul Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(2) Öğretim programlarında Yüksekokul Kurulunca yapılacak değişiklikler sonucunda
toplam ders saatlerinde ortaya çıkabilecek değişmeler, yapılacak intibak programı ile eski ve
yeni girişli tüm öğrencilere uygulanır. Öğretim programlarında yapılan değişiklikler sonucunda,
yeni programa intibak, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan
intibak esaslarına göre yapılır.

(3) Öğrenciler, bir yarıyılda ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla 45
AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını yenilerken öncelikle alt yarıyıldan başa-
rısız oldukları dersler ve hiç almadıkları dersleri almak koşuluyla 45 AKTS krediyi aşmayacak
şekilde derslere kayıt yaptırabilirler.

Kayıt, kayıt yenileme, ders alma
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde

belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile bir-
likte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur.

(2) Genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllarda başarısız dersi bulunmayan
öğrenciler, danışman ve bölüm başkanının onayı ile belirleyeceği bir üst yarıyıl dersleri ile bir-
likte toplam 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler daha kısa
sürede de mezun olabilirler.

(3) Danışman onayı alınmak koşulu ile öğrenciler, öğrenimleri süresince genel not or-
talamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derse tekrar ders-
lerin açıldığı yarıyıllarda 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırıp tekrarlayabilirler. Tekrarlanan
bu derslerden alınacak en son not geçerlidir.

(4) Teorik derslerin kredisi, o ders için belirlenen haftalık ders saati ile eşittir. Uygula-
malı derslerin kredisi ise, haftada 1-4 saat arasındaki derslerde toplam bir kredi değerindedir.

(5) Staj esasları, Senato tarafından belirlenir.
(6) Yeni kaydolan öğrenciler; bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen ders mua-

fiyetleri haricinde, sadece birinci ve ikinci yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bir
yarıyıla ait programda başarılamayan veya alınamayan dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda
öncelikle alınır.

(7) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yarıyılında Meslek Yüksekokulunun akademik tak-
viminde belirlenen süre içinde ders kayıtlarını internet üzerinden yapar. Meslek Yüksekokulu-
nun her program için belirlediği akademik danışman da gerekli durumlarda ders kaydını yap-
maya yetkilidir.

(8) Öğrenciler ders kaydını yaptırmadan önce; Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Tek-
nolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde belirtilen hiz-
metleri alabilmeleri için, ilgili mevzuata göre her yıl belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yü-
kümlüdür.

(9) Öğrenciler; tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç akademik takvimde
belirtilen süreler içinde danışmanın onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildir-
mek veya yeni ders ekletmek üzere Müdürlüğe başvurabilir.
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(10) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde kaydolmadığı derslere de-
vam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin
notu iptal edilir.

(11) Alınması gereken yarıyılda alınmamış veya alındığı halde başarısız olunan dersler,
verildikleri ilk yarıyılda tekrar alınır.

(12) Öğrenciler derslerini kendileri seçerler, danışmanlar tarafından belirlenen dersler
öğrenci işleri bilgi sistemi tarafından otomatik olarak da belirlenebilir.

Sınıf geçme, ders geçme ve ön şartlı dersler
MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programları, Meslek Yüksekokulunun yarıyıllarına

göre düzenlenmiş ders seçme esaslarına göre uygulanır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere
iki çeşittir. Öğrenciler mezun olabilmek için, Yüksekokul Kurulunun belirlemiş olduğu en az
kredi miktarını bu derslerden sağlar.

(2) Gerektiğinde, ön şart olan dersler ve bunlara bağlı ön şartlı dersler Yüksekokul Ku-
rulunca belirlenerek Senatonun onayına sunulur. Ön şartlı derslerden başarısızlık halinde bu
derse dayalı dersler alınmaz.

Ders muafiyetleri  ve intibak
MADDE 18 – (1) Öğrencinin, daha önce almış ve başarmış olduğu dersin/derslerin ye-

rine, AKTS kredi ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan dersin/derslerin denkliğinin kabul
edilmesi durumunda söz konusu ders veya derslerden muafiyet sağlanır.

(2)Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğ-
retim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için birinci yarıyıl eği-
tim-öğretiminin başlamasından itibaren onbeş iş günü içinde başvurdukları takdirde, muafiyet
istekleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Muaf olduğu dersler
dikkate alınarak, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci daha üst sınıf veya yarıyılların
birine intibak esasları dikkate alınarak öğrenime başlatılabilir. Yukarıda belirtilen süre ve zaman
dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

(3) Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce herhangi bir yüksek-
öğretim kurumundan alıp başardığı ve muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yıl
belirlenir.

Muafiyet ve intibak işlemleri
MADDE 19 – (1) Muafiyet isteği komisyon tarafından incelenerek her bir öğrenciye

ayrı intibak çizelgesi düzenlenir. Düzenlenen bu rapor Yüksekokul Yönetim Kurulunca değer-
lendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıla/yıla yapılır.

(2) Muafiyet talebi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar
öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam ederler.

(3) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı
olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde dersin AKTS (ECTS)  kredisi ve içeriği dikkate
alınır.

(4) Yatay geçiş yolu ile kayıtlanan öğrencinin diğer yüksek öğretim kurumlarından al-
dığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet taleplerinde, birden fazla dersin bir derse eşdeğer sa-
yılması durumunda bu derslerin ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) dikkate alınarak intibak
yapılır.

(5) Bir dersin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise dersin AKTS (ECTS)
kredileri ve içerikleri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslerine verilebilir. Öğ-
rencilerin intibak işlemlerinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
not dönüşüm tablosu kullanılır.
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Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerde staj hariç devam

zorunluluğu aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Sınavlar
MADDE 21 – (1) Sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde yer alır.

Bu programlarda, her dönem için en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca, yıl
boyunca kısa sınav, ödev gibi değerlendirmeler yapılabilir. Ara sınavlar, kısa sınavlar ve ödevler
internet üzerinden uygulanır. Dönem sonu sınavları ise yüz yüze olarak yapılır. Dersi veren
öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, kısa sınav, ödev, proje, ders izleme, tartışma,
mesaj ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyerek değerlendirir. Tüm bu değerlendirmeler in-
ternet üzerinden uygulanır. Not değerlendirmeleri yedi iş günü içerisinde ilan edilir. Sınavlar,
Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği
hükümlerine göre Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği gün, yer ve saatlerde yapılır.

Ara ve dönem sonu sınavları, dönem içi çalışmalar
MADDE 22 – (1) Ara sınavlar, kısa sınavlar ve ödevler internet ya da iletişim ağları

üzerinden yapılabilir. Dönem sonu sınavları yazılı, sözlü ya da test biçiminde olabilir. Yıl içi
ara sınav ve değerlendirmelerinin sayısı, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
Uzaktan eğitimde dönem sonu sınavlarının başarı notuna katkısı %80, yarıyıl içinde yapılan
çalışmaların başarı notuna katkısı %20’dir. Dersi veren öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları;
sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir. Yarıyıl içinde yapılan çalışma-
ların ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yarıyıl içi ara sınavı, araştırma, inceleme, uygu-
lama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalardan elde edilen notlar, yarıyıl içi notu olarak
belirlenir. Yarıyıl içi çalışmalara katılmayan veya anılan çalışmaları yapmayan öğrenciye, ka-
tılmadığı yarıyıl içi çalışmanın her biri için sıfır (0) notu verilir. Yarıyıl içi notu, yarıyıl sonu
sınav tarihinden en geç bir hafta önce eğitim yönetim sisteminde ilan edilir.

(3) Dönem sonu sınavları (yarıyıl sonu sınavı), öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu
yarıyıl sonunda gireceği sınavdır.

Mazeret sınavı
MADDE 23 – (1) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı uzaktan eğitim sistemine kayıtlı

olan öğrencilerin mazeret sınavına dair uygulamalarda, Senato tarafından belirlenen haklı ve
geçerli mazeretler esas alınır. Öğrenciler, bu mazeretini gösterir belgeyi, aldığı tarihten itibaren
beş takvim günü içerisinde bir dilekçe ile birlikte öğretim birimi yönetimine sunmak zorunda-
dır.

(2) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli mazereti nedeniyle, sadece ara sınavlara
giremeyen öğrencilere, Yüksekokul Yönetim Kurulunca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ma-
zeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınav hakları aynı yarıyıl içinde, Yüksekokul Yönetim Ku-
rulunca tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullandırılır. Mazeret sınavları için ikinci bir
mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Mazeret sınavları her yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.
(4) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavları açılmaz.
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Bütünleme sınavı
MADDE 24 – (1)  Yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin final sı-

navına girme hakkı elde edenlerden; final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme
şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrenciler başarısız olduğu her ders için,
ilan edilen bütünleme sınavlarına girebilir. Final sınavında geçerli olan başarı kuralları bütün-
leme sınavlarında da geçerlidir; bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer.

Tek ders sınavı
MADDE 25 – (1) Mezun olabilmek için zorunlu staj çalışması hariç, gerekli şartları

yerine getirmiş olduğu tek dersten başarısız olan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde
bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde tek ders sınavı
açılır. Tek ders sınavı her yarıyıl bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Dilekçe ile müracaat
edip sınava girmeyen öğrenci tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır.

Sınavın geçerliliği
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara

girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencilerin girmemesi gereken bir
sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(2) Sınavlarda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenciler, o
dersten 0 (sıfır) not almış sayılır. Ayrıca, bu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Sınavların düzenlenmesi
MADDE 27 – (1) Sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde yer alır.

Sınav tarihleri ise, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Sınavlar ulusal bayram
ve genel tatil günleri dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Sınav evraklarının saklanması
MADDE 28 – (1) Öğretim elemanı tarafından imzalanarak kapatılan zarflar içerisinde,

Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilen her türlü sınav kâğıdı/evrakı ile eğitim yönetim siste-
minde kayıtlı bulunan ders devam ve ara sınavlara ait veri tabanı sınava giriş tarihinden itibaren
iki yıl süre ile saklanır.

Not ortalaması
MADDE 29 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; ilgili derslerden alınmış harfli başarı

notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak
bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu
hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden
sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde
yuvarlanarak hesaplanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz
MADDE 30 – (1) Öğretim elemanları sınavların bittiği en son tarih itibariyle yedi tak-

vim günü içerisinde, sınav sonuçlarını ilan etmek ve sınav evrakını ilgili öğretim birimine sı-
navların bitiminden itibaren otuz günlük süre içerisinde teslim etmek zorundadır.

(2) Not girişlerinin otomasyon sistemine zamanında girilememesi halinde, ilgili öğretim
elemanının dilekçesi ve not listesi Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağ-
landıktan sonra birim öğrenci  işleri tarafından programa işlenir.
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(3) En az iki yıl saklanan belge ve tutanaklar, Müdürlük tarafından kurulan imha ko-
misyonunca tutanak altına alınarak imha edilir. İmha komisyonu; müdür, program başkanı,
meslek yüksekokulu sekreteri olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

(4) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş takvim günü içinde, maddi
hata gerekçesiyle Yüksekokul yönetimine yazılı başvuru yapmak suretiyle sonuçlara itiraz ede-
bilir. Dersi veren öğretim elemanı en geç üç iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Sınav so-
nuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğ-
retim elemanınca yapılacak incelemeden sonra ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notu
MADDE 31 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden veya 100’lük sisteme döndürülecek

şekilde değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin türü, atölye, laboratuar, pratik
çalışma gibi uygulamaların ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki
haftası içinde bölüm başkanlığının talebi, Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun görmesi ha-
linde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin ara sınav ile yarıyıl/yıl sonu sınavı
veya bütünleme sınavı notunun toplanması sonucunda virgülden sonra iki basamak alınarak
dersin başarı ortalaması belirlenir.

(2) Dersin başarı notu, mutlak veya dersin başarı ortalaması esas alınarak bağıl değer-
lendirme yöntemi kullanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Se-
nato tarafından belirlenir. Mutlak veya bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak her öğrenciye
ilgili öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harfle ifade edilen aşağıdaki başarı
notları verilir:

Katsayı Yüzde veya Yüzlük Karşılığı Derecelendirme
AA 4.00 90-100 Mükemmel
BA 3.50 85-89 Çok iyi
BB 3.00 75-84 İyi
CB 2.50 70-74 Orta
CC 2.0 60-69 Geçer
DC 1.50 50-59 Başarısız
FF 0.00 49 ve aşağısı Başarısız
DZ 0.0 Devamsız Başarısız
(3) Katsayı değeri olmayan ve not ortalamasına katılmayan öğrenciye, MU ve TR başarı

notları verilebilir. Bunlardan;
a) MU (muaf) notu; muafiyet sınavı sonucunda başarılı olarak değerlendirilen öğren-

cilere verilir veya başka bir yükseköğretim kurumunda başarılmış olan ve muaf kabul edilen
derslerin başarı notunu göstermek için de kullanılır. Başarı notu MU ile değerlendirilen öğrenci
o dersi başarmış sayılır ve bu not genel not ortalamasına katılmaz.

b) TR (transfer) notu; bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen
öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı
programa uygun görülen dersler, Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla verilir. Yurt içi
veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğrencinin ders almasının Yük-
sekokul Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü ve öğrencinin  dersi başarı ile tamamladığı du-
rumlarda TR notu ile verilir. TR notu genel not ortalamasına katılmaz.

(4) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC ve YT başarı notu alan öğrenci o dersi başarmış
sayılır. Başarı notu DC, FF, DZ ve YZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar
edilir.
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(5) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler danışman onayı ile aynı yarıyılda açılan
diğer seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli
dersten aldığı başarı notu geçerlidir. Ancak seçmeli dersini değiştiren öğrencinin bu dersin öğ-
renim ücretinin hesaplanmasında, bu dersi ilk kez alıyor şeklinde değerlendirilmez. Bu öğren-
cinin seçmeli dersi kaçıncı kez aldığı dikkate alınarak öğrenim ücreti alınır.

(6) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notu stajların başarı durumlarını belirtmek için kul-
lanılır.

(7) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak
zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Güzel Sanatlar ve
Beden Eğitimi derslerinin başarı değerlendirmesi, bu maddenin ikinci fıkrasındaki harf notları
ile ifade edilerek ortalamaya katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenime Ara Verme, Yatay Geçişler, Mezuniyet ve Diploma İşlemleri, Sertifika

Programları, Katkı Payı Ödemeleri ve İlişik Kesme

Öğrenime ara verme
MADDE 32 – (1) Öğrencilere belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri bulunması

veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması
halinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ön lisans eğitim-öğretimi süresince en az bir,
en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bu izin süresi 2547 sayılı Kanunda öngörülen azami eğitim
süresine eklenir. Ancak, bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar
yapılması gerekir. Bu şekilde izin alan öğrenci Meslek Yüksekokuluna devam edemez, öğrenci
kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yılsonundaki sınavlara giremez.

(2) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan veya tecilinin kaldırıl-
ması suretiyle askere alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içindeki öğrenim hakları
saklı tutulur.

Yatay geçişler
MADDE 33 – (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Birinci veya ikinci öğretim diploma programla-
rından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 34 – (1) Ön lisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin alması gereken

dersleri başarı ile tamamlaması ve 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen şartları sağlaması gerekir.

(2) Genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha yukarı
olan öğrenciler üstün onur listesine geçerek mezun olurlar ve ayrıca kendilerine başarı belgesi
verilir.

(3) Mezun olmaya hak kazanan öğrenciye mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içeri-
sinde diploması verilir. Diplomasının basılamaması durumunda ise öğrenciye geçici mezuniyet
belgesi düzenlenir.

(4) Diploma ve sertifikalar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.
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Sertifika programları
MADDE 35 – (1)  Meslek Yüksekokulu uygun gördüğü alanlarda sertifika programı

açabilir. Sertifika programlarının esasları Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senato
tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.

İlişik kesme
MADDE 36 – (1) Aşağıda sayılan hallerde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yüksek-

öğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi. Bu durumda Yüksekokul Yönetim

Kurulu kararı aranmaz.
(2) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri

iade edilmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin ve kullanıcı öğrencilerin sorumlulukları
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim sistemine kayıtlı öğrenciler,

öğrenci bilgi sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şif-
resini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak
zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğren-
cinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde gerçekleşti-
rilen tüm işlemler doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve
sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi Üniversitenin tesislerine ve eğitim yönetim sistemine
giremezler.

Tebligat ve adres bildirimi
MADDE 38 – (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildir-

diği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri
adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş
olan öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış
sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Uşak Üniversitesi

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim
Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KURUL KARARLARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI 

Karar No : 7055
Karar Tarihi : 12/11/2012
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 4/7/2012 tarihli ve 6354 sayılı Kanun ile

değişik 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un
3’üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan “Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı
firmaları ile tütün ürünlerinin isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran di-
ğer isim ve alametler, tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma veya ürünlerle
ilişkilendirilemez ve tütün ürünüyle diğer ürün veya hizmetin birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi
verecek biçimde kullanılamaz. Tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma ve
ürünlerin isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler
de, tütün ürünleriyle veya firmalarıyla ilişkilendirilemez ve ürün veya hizmetin tütün ürünüyle
ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz, hiçbir ürünün üzerinde tütün ürünlerini
çağrıştıran herhangi bir işaret ve renk bulunamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından belirlenir.” hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların aşağıdaki şekilde be-
lirlenmesini ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını karar altına almıştır.

MADDE 1 – (1) Bir tütün ürününün, markası/ismi ya da markasında/isminde yer alan
yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici özelliği
ya da bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametler ya da ambalajı da dahil ürüne ait
ayırt edici herhangi bir unsuru; 

a) Tütün ürünü harici sektörlerdeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında, 
b) Tütün ürünü harici bir hizmet veya malın markasında/isminde, 
c) Tütün ürünü harici hizmet veya malın markası/ismi ile bu hizmet veya mal ile ilgili

firmanın isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo
veya renk kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt edici özelliğinde, 

ç) Tütün ürünü harici bir hizmetin veya ürünün üzerinde, etiketinde veya ambalajında, 
birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kul-

lanılamaz. 
MADDE 2 – (1) Tütün ürünü üreticisi, ithalatçısı veya dağıtıcısı bir firmanın ismi/ti-

caret unvanı/işletme adı veya isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, re-
sim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici özelliğinde veya
bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametleri; 

a) Tütün ürünü harici sektörlerdeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında,
b) Tütün ürünü harici bir hizmet veya malın markasında/isminde, 
c) Tütün ürünü harici hizmet veya malın markası/ismi ile bu hizmet veya mal ile ilgili

firmanın isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo
veya renk kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt edici özelliğinde, 

ç) Tütün ürünü harici bir hizmetin veya ürünün üzerinde, etiketinde veya ambalajında, 
birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kul-

lanılamaz. 
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MADDE 3 – (1) Tütün ürünü harici bir hizmet veya malın, markası/ismi ya da marka-
sında/isminde yer alan yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi
bir ayırt edici özelliği ya da bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametler ya da am-
balajı da dahil ürüne ait ayırt edici herhangi bir unsuru; 

a) Tütün ürünleri sektöründeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında, 
b) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin markasında/isminde, 
c) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya bir tütün ürününün markasında/isminde ya

da bu hizmet veya ürün ile ilgili firmanın isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan
yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt edici özelli-
ğinde, 

ç) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin üzerinde, etiketinde veya
ambalajında, 

birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kul-
lanılamaz. 

MADDE 4 – (1) Tütün ürünü harici bir hizmet veya mal ile ilgili firmaların ismi/ticaret
unvanı/işletme adı veya isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan yazı, şekil, resim,
amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici özelliğinde veya bunları
doğrudan çağrıştıran diğer isim veya alametleri; 

a) Tütün ürünleri sektöründeki firmaların isminde/ticaret unvanında/işletme adında,
b) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin markasında/isminde, 
c) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya bir tütün ürününün markasında/isminde ya

da bu hizmet veya ürün ile ilgili firmanın isminde/ticaret unvanında/işletme adında yer alan
yazı, şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dâhil herhangi bir ayırt edici özelli-
ğinde, 

ç) Tütün ürünleri ile ilgili bir hizmetin veya tütün ürünlerinin üzerinde, etiketinde veya
ambalajında, 

birbiriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kul-
lanılamaz. 

MADDE 5 – (1) Tütün ürünleri sektörü haricindeki hiçbir hizmet veya malın üzerinde
tütün ürünlerini çağrıştıran herhangi bir işaret ve renk bulunamaz.

MADDE 6 – (1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, yukarıda sayılan haller
kapsamında, tütün ürünleri ve firmaları ile diğer sektörlerdeki hizmet, mal veya firmalarla ilgili
unsurların birbirleriyle ilişkilendirilecek veya birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde
kullanılmasının belirlenmesinde aşağıdaki kıstasları göz önüne alır; 

a) Karşılaştırılacak iki unsurun, aynı şekil ve tasarıma sahip olup olmadığına veya iki
unsur arasında açık ve doğrudan bir ayniyet, benzerlik veya çağrıştırma olup olmadığına (bu
kıstasın uygulanmasında; medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve marka hukukuna
ilişkin ulusal mevzuatımızda ve yargısal içtihatlarda kabul görmüş hususlar kıyasen uygulanır)

b) Karşılaştırılacak iki unsurun, doğrudan veya dolaylı olarak bir tütün ürününü veya
tütün ürünü firmasını tanıtmayı ya da bir başka ürün veya firmaya ait unsurlar üzerinden tütün
ürünlerini veya firmalarını dolaylı olarak tanıtmayı amaçlayıp amaçlamadığına ya da tütün
ürünü kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak teşvik etmeyi hedeflemesine, etkilemesine
veya etkilemesinin muhtemel olup olmadığına,

c) Karşılaştırılacak unsurları kullananlar arasında hukuki veya fiili bir bağlantı ya da
menfaat bağı olup olmadığına,

bakılır.
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MADDE 7 – (1) Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalarının, ilgili mevzuat
uyarınca ürünleri, firmaları ve faaliyetleri ile ilgili olarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu’na yapacakları her türlü başvuruda, 4207 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin onbe-
şinci fıkrası ile bu Kararda yer alan hükümlere uygunluğu öncelikle değerlendirmeye alınır.

MADDE 8 – (1) Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalarının, bu Kararın
yürürlüğe girmesinden sonraki dönemde ilgili mevzuat uyarınca ürünleri, firmaları ve faali-
yetleri ile ilgili olarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapacakları her türlü
başvurularında, başvuruda yer alan marka, isim, ticaret unvanı, işletme adı ile bunlara ait yazı,
şekil, resim, amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici unsurun,
4207 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda belirlenen usul ve
esaslara uygun olduğuna ilişkin bir taahhütname vermeleri zorunludur.

MADDE 9 – (1) Bu Kararın yürürlüğe girmesinden önce ulusal veya uluslararası mev-
zuata göre tescil edilmiş veya gerekli izin prosedürlerini tamamlamış olsa dahi; ürünler, hiz-
metler veya firmalarla ilgili olarak kullanımda bulunan veya kullanılabilecek durumdaki her
türlü ürün, hizmet, marka, isim, ticaret unvanı, işletme adı ile bunlara ait yazı, şekil, resim,
amblem, logo veya renk kombinasyonu dahil herhangi bir ayırt edici unsur,  bu Kararda belir-
lenen usul ve esaslara aykırı olarak kullanılamaz. 

(2) Ancak, birinci fıkrada bahsedilen unsurların ulusal veya uluslararası mevzuata göre
tescil edilerek kullanımda olanlarının bu Kararda belirlenen usul ve esaslara uygun hale getir-
meleri için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından durumlarına göre üç ay ile
altı ay arasında makul bir süre verilebilir. 

MADDE 10 – (1) Bu Kararda düzenlenen kısıtlama ve yasaklara aykırı hareket edenler
ile bu kişilerin fiillerine iştirak edenler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından
4207 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ellibin Türk Lirasından iki-
yüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) İdari yaptırım kararına rağmen aykırılığı gidermeyenler hakkında 5326 sayılı Ka-
bahatler Kanunu uyarınca tekerrür hükümleri uygulanır. Eylemin niteliğine göre ayrıca, tütün
ürünleri sektöründeki firmaların ürünleri, firmaları ve faaliyetleri hakkında 4733 sayılı Tütün
ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci mad-
desinin altıncı fıkrası hükmü uygulanır. 

MADDE 11 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – (1) Bu Karar hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
—— • ——

Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih : 22/10/2012
Karar No : 2012/26
Konu : “Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016” 
Yüksek Planlama Kurulunca;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18/09/2012 tarih ve 2258 sayılı yazısı dikkate

alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde katılımcı kurum ve kuru-
luşların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan ve 15/08/2012 tarihinde gerçekleştirilen Eko-
nomi Koordinasyon Kurulu Toplantısındaki görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda nihai
hale getirilen ekli “Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016”nın ka-
bulüne karar verilmiştir.

Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 66



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 68



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 70



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 72



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 74



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 76



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 78



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 80



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 82



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 84



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 86



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 88



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 90



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 92



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 94



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 96



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 98



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 100



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 102



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 104



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 105



Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 106



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 107

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 107



Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 108



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 109



Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 110



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                               20 Kasım 2012 – Sayı : 28473

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 112



20/11/2012      SALI 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 
20 Kasım 2012 

SALI 
Sayı : 28473 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR COMPACT ARŞİV DOLABI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri 
Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla; 

- 6 kalem muhtelif cins ve miktardaki compact arşiv dolabı, 
ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve çizimlerine uygun olarak, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, 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 II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı'nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 
şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 
ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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 kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi 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 - Teklifler, 22.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 
tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 
teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte serbesttir. 9206/1-1 

  



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2012 – Sayı : 28473 

 

SOMA-B SANTRALI 2, 3, 4, 5 VE 6. ÜNİTE KAZANLARINDA KÖMÜRÜN YANMASI 

SONUCU ORTAYA ÇIKAN VE ELEKTROFİLTREDE TUTULAN UÇUCU KÜLÜN 

SATIŞI YAPILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

SEAŞ Genel Müdürlüğü SOMA-B Santralı 2, 3, 4, 5 ve 6. Ünite kazanlarında kömürün 

yanması sonucu ortaya çıkan ve elektrofiltrede tutulan uçucu külün satışı kapalı zarf usulü açık 

arttırma ile yapılacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SOMA/MANİSA 

Telefon ve faks : 0236 6131983 Faks: 0236 6128449-6133100 

E-Mail adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale konusu satışın 

a) Niteliği türü ve miktarı : Teknik şartnamesindeki özelliklerine göre  

b) İşin süresi : 5 yıl. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : SEAŞ Soma Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. İhale Salonu 

Soma/Manisa 

b) Tarihi ve saati : 03.12.2012 Pazartesi günü saat 15.00 

c) Dosya no : 30.5 SEAŞ 12/84 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 50,00 ¨ karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 50,00 ¨ doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 03.12.2012 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. Ancak 

açık artırım sırasında yetkili bulunması zorunludur. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL./Ton üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

7 - İstekliler bir yıllık teklif bedelinin %6’sı kadar geçici teminat vereceklerdir. Geçici 

teminatın mektup olması halinde süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olarak alınacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilecektir.(Kısmi teklif verilen kalemin tamamını kapsamak 

kaydıyla.) 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - Bu ihale ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Satışı ile 

Araç Gereç Kira Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 9172/1-1 
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PVC PİS SU BORUSU VE PVC BORU Z CONTASI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzdeki dekapaj ve kömür sahasında kullanılmak üzere PVC Pis Su 

Borusu ve PVC Boru Z Contası temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/168749 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0286-4162001 - Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik posta adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüzdeki dekapaj ve kömür sahasında 

kullanılmak üzere 250 Adet PVC Pis Su Borusu ve 300 

Adet PVC Boru Z Contası temini işi. 

b) Teslim yeri : Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı yer  : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 29/11/2012 - 15.00 

d) Dosya no : 108-KÇLİ/2012-0857 

4 - İhaleye ait dökümanlar; 

- Çan’da : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

- İzmir’de : T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene Mahallesi, 78. Sokak No: 3 

Bornova/İZMİR 

- Ankara’da : T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 

Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 29/11/2012, saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 9158/1-1 
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2500 ADET YHT TREN MAKETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/168937 

1 - İdarenin:     

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 

06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4319 - 4573 – 0 (312) 311 13 06  

c) Elektronik Posta Adresi : yolcudairesi@tcdd.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın Adı 

     ve Miktarı : 2500 Adet YHT Tren Maketi 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve 

Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 30/11/2012 Cuma günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Turizm 

Reklam ve Tanıtım Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

(Zemin Kat) KDV Dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9171/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYE 

YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli 179.375,31 TL olan; 21/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar 

yatırılması gereken güvence tutarı da 17.937,53 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, 

özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kabuklu 

Ceviz cinsi 1 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice 

Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 22/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9191/1-1 
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GEBZE, MOLLAFENARİ, DİLOVASI, HEREKE ŞEFLİKLERİ İDARE BİNASI VE 

KOMPLEKSİ YAPTIRILMASI KARŞILIĞINDA TAŞINMAZMAL 

TRAMPASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İzmit Orman İşletme Müdürlüğünden: 

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Gebze, Mollafenari, Dilovası, Hereke Şeflikleri İdare 

Binası ve Kompleksi Yaptırılması Karşılığında Taşınmaz Mal Trampası işi 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 51. maddesinin (g) fıkrası ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmelik gereği “Pazarlık” usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/166834 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kadıköy Mah. Gazanfer Bilge Bulvarı Anıt Park Yanı 

Vezir Sok. No: 4 İZMİT/KOCAELİ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 02623224460- Faks : 02623224466 

c) Elektronik posta adresi  : izmitisl@ogm.gov.tr 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Gaziler Dağı Mevkii Pafta 

77-78-79, ada 482, parsel 56 orman alanında yaklaşık 

5661,90 m2 yapı inşaat alanı bulunan (1) bir adet 

(bodrum+3) dört katlı İdare Binası ve (3) üç adet (4) 

dört katlı hizmet evi binaları, su deposu ve giriş 

kontrol binası, anahtar teslimi  yaptırılması ve ihale 

arttırım bedeli karşılığında ; İli: Kocaeli,  İçesi: Gebze, 

Mahallesi: Hacıhalil, Mevkii: İstasyon Yolu, Niteliği: 

Kargir Binalar (2 adet) ve arsası, Tapu 

Tarihi:21/05/2010, Pafta No:4,AdaNo:189, Parsel 

No:43, Yüzölçümü:1042,78 m2, Hisse Oranı: Tam, 

Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan, Taşınmaz 

Mal’ın Trampa edilmesi. 

b) Taşınmaz mal tahmin 

    edilen satış bedeli : 3.813.000 TL. 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 gün 

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 540 (Beşyüzkırk) takvim 

günüdür 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Kadıköy Mah. 

Gazanfer Bilge Bulvarı Anıt Park Yanı Vezir Sok. 

No:4 İZMİT/KOCAELİ 

b) Tarihi ve saati : 07.12.2012  Saat:14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve 

sânatkarlar odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.3.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.3.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.7. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri 

işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.1.8. 4.2. ve 4.3. maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği idari şartnamede düzenlenen 

yeterlik belgeleri. 

4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.11. Doküman alındı belgesi. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler 

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. 

b)Teknik Personel 

İşin süresi boyunca bir adet İnşaat Mühendisi veya Mimar, işin aşamasına göre de Makine 

Mühendisi, Elektrik Mühendisi işin başında bulundurulacaktır. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, adreslerinde görülebilir ve 250,00 (İkiyüzelli) Türk Lirası karşılığı 

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Kadıköy Mah. Gazanfer Bilge Bulvarı Anıt Park Yanı Vezir 

Sok. No: 4 İZMİT/KOCAELİ adresinden satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Kadıköy Mah. 

Gazanfer Bilge Bulvarı Anıt Park Yanı Vezir Sok. No: 4 İZMİT/KOCAELİ adresinde İhale 

Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, trampa edilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli 

üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. 

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler tahmin edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat verecek olup, teminat mektubu şeklinde verilecek Geçici Teminatlar süresiz 

mektup şeklinde olacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecektir. 9090/1-1 



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü, SÜRÜCÜLÜ 15 (ON BEŞ) ADET 

ÇİFT KABİNLİ PİKAP araç kiralama işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) 

bendi istisna kapsamında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/168947 

1 - İdarenin  

a) Adresi : T.P.A.O. ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  

  Türkiye Petrolleri Mah. Karapınar Cad. P.K.:-9 No: 256 

02040-ADIYAMAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (416) 227 28 11 (3 Hat)  

  Faks: 0 (416) 227 28 07–18  

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü Arama, 

Üretim ve Kuyu Tamamlama Hizmetleri faaliyetlerinin 

yürütülmesi için çalışma bölgelerine ekip ve malzeme 

taşıma işlerinde kullanılmak üzere sürücülü 11 (On bir) 

adet 4x2 ve 4 (Dört) adet 4x4 olmak üzere toplam 15 (On 

beş) adet sürücülü çift kabinli pikap araç kiralama hizmet 

alma işidir. 

b) Yapılacağı yer : T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü  

c) İşin süresi : 730 Gün (24 AY) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.12.2012 Saat : 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt Yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler;  

4.3.1. İş deneyim belgeleri; 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Kamu Kurum ve kuruluşları ile özel sektörde sözleşmeye dayalı olarak; 

a) Sürücülü, sürücüsüz hizmet aracı kiralama işi,  

b) Personel taşıma hizmeti işi, 

Yukarıda belirtilen bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Bakım Onarım ve Nakliyat Başmühendisliği Bürosu 

adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.P.A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Personel 

ve İdari İşler Müdürlüğü Muhaberat Servisi/ADIYAMAN adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10.1. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar;  

10.1.1. Kısmi teklif Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki her bir iş kaleminin tamamını 

kapsamak zorundadır. Her bir iş kalemindeki istenilen miktardan daha az teklif edilen teklifler 

kabul edilmeyecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür.  

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

14 - Ortaklığımız Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun hükümlerine tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 

serbesttir. 9094/1-1 
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İKİ VE DÖRT DELİKLİ BAĞ DEMİRİ PABUCU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin adı : İKİ VE DÖRT DELİKLİ BAĞ DEMİRİ PABUCU 

alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/166516 

Dosya no : 1222092 

1 - İdarenin :  

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : İki ve dört delikli bağ demiri pabucu ; 2 kalem 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesindeki, T.T.K. Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip; 1. parti 75, 2. parti 90 

takvim günüdür. (Malzemelerin toplam teslimi 90 

takvim günüdür.) 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satın Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2  

  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 03.12.2012 Pazartesi günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.12.2012 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9086/1-1 
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TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) İHTİYACI 

60.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/169726 

1 - İdarenin:     

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

  Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05  

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) 

İHTİYACI (Türkoğlu İstasyonu) 60.000 m³ 

BALAST  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 26/12/2012 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9069/1-1 

————— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) İHTİYACI 

80.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2012/169187 

1 - İdarenin:     

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

  Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05  

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) 

İHTİYACI (Kapaklı İstasyonu’nda 25.000 m³, 

Öksüzköy İstasyonu’nda 35.000 m3, Söke 

İstasyonu’nda 20.000 m3) 80.000 m3 BALAST 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 24/12/2012 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9070/1-1 
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TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) İHTİYACI 

60.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/170230 

1 - İdarenin:     

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

  Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05  

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) 

İHTİYACI (Başköy İstasyonu’nda 20.000 m3 ve 

Himmetdede İstasyonu’nda 40.000 m3) 60.000 m3 

BALAST  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 21/12/2012 Cuma günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9071/1-1 

————— 

TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (AFYONKARAHİSAR) İHTİYACI 

100.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2012/169194 

1 – İdarenin:     

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

  Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05  

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

(AFYONKARAHİSAR) İHTİYACI (Çöğürler 

İstasyonu’nda 50.000 m3, ve Alayunt 

İstasyonu’nda 50.000 m3)100.000 m3 BALAST  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 25/12/2012 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9072/1-1 
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TTK İŞÇİ İHTİYACI OLARAK 880 ADET KAPŞONLU YAĞMURLUK ALIMI 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

İhale Kayıt No  2012/168733 

a) Adresi 

 : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kapşonlu Yağmurluk 

  880 adet 

b) Teslim yeri  :  Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 günde teslim 

edilecektir 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 06/12/2012 – 15.00 

c) Dosya no : 1232207 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

a) Şekil Görünüş açısından incelenmek üzere Teknik şartnamemizin Genel hükümler 3.1 

maddesi gereği 

1 adet numune yağmurluk tevdii edilecektir. 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Levazım ve Yedek parça Şube Müdürlüğü Levazım servis şefliği Mithatpaşa Mah. 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00,-TL 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, en geç 06.12.2012 tarih, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

12.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9155/1-1 
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14073 M2 LİK UZAY SİSTEM ÇELİK ÇATILI EK FUAR BİNA İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep 

Organize Sanayi Bölgesinin Orta Doğu Fuar merkezine 14073 m2 lik uzay sistem çelik çatılı ek 

fuar bina işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 1. Organize 

Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 

Şehitkamil/GAZİANTEP 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 342-337 11 01 - 9 Hat Faks: 342-337 13 71 

2 - İhale Konusu Yapım İşinin  

a) Niteliği Türü ve Miktarı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin Orta 

Doğu Fuar merkezine 14073 m2’lik Uzay Sistem 

Çelik Çatılı Ek Fuar Bina Yapım İşi 

b) Yapılacağı Yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 

c) İşin Süresi : (150 gün)’ dür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Şehitkamil/ 

GAZİANTEP 

b) Tarih ve Saati : Tarih: 12.12.2012 Saat: 13.30 

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir.  

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

varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 

katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri  

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

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4) İş deneyim belgesi 

İsteklinin, yapım işleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, son 

15 yıl içinde kamu veya özel sektöre, yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt ettiği ve sözleşme 

bedelinin en az %70’lik kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini veya % 

50’lik kısmını denetlediğini veyahut yönettiğini gösteren, teklif edilen bedelin en az %70’ i 

oranında ihale konusu Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde 

yer alan B/III grubu, en az 7,500 m2 Kapalı İnşaat Alanınına sahip işler benzer bir işle ilgili belge 

aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır. 

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
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1) Teklif edilen bedelin en az % 10’u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 

örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (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, idari şartname ekindeki form 

örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

e) Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 50’ nci maddesinin (c) ve (d) bentleri 

hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 

taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelini %4’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form 

örneğine uygun olarak, idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, 

son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi, 

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

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. 

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

13:00’e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ ne verileceği 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, yukarıdaki şartları taşımaları yanında 

ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” 

kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 

bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’ de Dışişleri 

Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak girişim kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 2,500,-TL. karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 

değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 9207/2-1 
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III. ÜNİTE SİRKÜLÂSYON SUYU HATTI, SOĞUTMA KULESİ DAĞITIM BORULARI VE 

ENNE BARAJI TÜNEL İÇİ SU ALMA BORULARI AŞAĞIDA BELİRTİLEN 

İÇ/DIŞ YÜZEYLERİNİN TEMİZLENEREK 2 KAT ÇİFT KOMPENANTLI 

EPOKSİ ESASLI SOLVENT İÇERMEYEN YALITIM KAPLAMA 

MALZEMESİ İLE KAPLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale Kayıt Numarası : 2012/163432 

1 - Teşekkülün; 

a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65  

c) Elektronik Posta Adresleri : www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) 

Sıra 

No Boru çapı 

Boru uzunluğu 

(±%20) 

Boyanacak 

Yüzey 

Toplam Metrajı 

(±%20) 

1 Çap 2000 mm’ye kadar olan 

borular  

430 metre İç Yüzeyi 2700 m² 

2 1200 mm’den 506 mm’ye 

kadar (6 kademede farklı çap) 

180 metre Dış 

Yüzeyi 

530 m² 

3 480 mm ve 637 mm’ye 380 metre(190+190) Dış Yüzeyi 670 m² 

Kumlama ve boyama yapılacak boruların toplam yüzey alanı: 3900 m² (±%20) dir. 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Seyitömer/Kütahya  

c) İşin Süresi : 45 (Kırkbeş) Takvim Günü  

d) Dosya No : Ticaret 2012/103 

e) İhale Usulü : Açık İhale 

3 - İhalenin;  

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Komisyonu Toplantı Odası 

b) İhale Tarihi ve Saati : 13.12.2012 günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye Katılma ve İstenilen Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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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, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi  

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,  

ı) İş Deneyim Belgeleri: Firmalar ihale konu işlerle ilgili iş bitirme belgelerini teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

İsteklilerin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak 

iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur. Bu belgenin istekli tarafından teklif edilen 

bedelin % 30’i oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmede yerine 

getirilmiş olması zorunludur. 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin belgelerde, iş deneyim belgesi 

olarak kabul edilecektir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

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

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı 

olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 

zorunludur. 

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve 

kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi 

düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki 

esaslar uygulanır: 

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç yukarıda belirtilen işlerde; ; sözleşme ve bu 

sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri 

çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest 

muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu 

nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya 

vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait 
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sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası 

üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. 

Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu 

maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca 

dikkate alınamaz. 

(b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından 

düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak 

düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı 

suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu 

kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı 

ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret 

unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi 

Benzer İş:  

Benzer İş: Boru, tank vb. iç yüzeyleri gibi kapalı alan kumlama ve epoksi boyama işi 

j) Firmalar teklifinde, kullanacağı malzemelerin markasını ve teknik özelliklerini 

belirtecektir. 

k) Firmalar isterlerse müdürlüğümüze gelerek şartname konusu işlerin yapılacağı yerleri, 

çalışma şartlarını görerek Müdürlüğümüzden yer görme belgesi alacaktır. Yer görme belgesi 

almayan istekliler çalışma yeri ve koşullarını önceden kabul etmiş sayılırlar.  

5 - İhale Dökümanı: 

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin 

edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 

Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp 

doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, fax 

numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale günü 13.12.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) Takvim 

günü olacaktır. 

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli 

firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

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

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 

11 - Teklif zarfları ihale günü olan 13.12.2012 günü saat 14.00’e EÜAŞ Seyitömer 

Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır. 

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 

yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8794/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 10.729,44 TL ile en çok 210.798,74 TL arasında değişen; 

27/11/2012 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.072,94 TL, en 

çok 21.079,87 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 25 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Arazi 

Taşıtı); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA 

adresindeki ihale salonunda 28/11/2012 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04) numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9163/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İstanbul Lale Vakfı (İLAV). 

VAKFEDENLER: Bahattin ULUSAN, Hasan HACIBEKTAŞOĞLU.  

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: 

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/11/2012 tarihli tavzih şerhli 27/09/2012 tarih, 

E.2012/353, K.2012/277 sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Beyoğlu 57. 

Noterliğinin 27/06/2012 tarih, 07854 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 

17/09/2012 tarih ve 11154 yevmiye nolu tadil senedi. 

VAKFIN AMACI: Vakıf, Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin 

araştırılarak çoğaltılması, ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve 

üretiminin geliştirilmesi ile lalelerin korunmasını sağlamak; lalenin Türk kültür ve sanat 

hayatındaki yeri, konumu hakkında araştırmalar yapmak. Yapılan tüm bu çalışmaları anlatmak, 

koruma ve geliştirme faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla kitap, dergi basmak, 

yayımlamak. Müze kurmak, sergiler tertiplemek ve yukarıda sayılan hususlarda çalışmalar yapan 

kişi ve kuruluşlara destek vermek; bu konularda faaliyet gösteren kamu kurumu, kuruluşlarıyla iş 

birliği yapmak ve ortak projeler üretmek amacı ile kurulmuştur. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit. 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 9170/1-1 

————— 
İrfan İlmi Araştırmalar ve İhtisas Vakfı, İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

05/07/2012 tarihinde kesinleşen 22/02/2012 tarih ve E:2011/294, K:2012/63 sayılı kararına 

istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9169/1-1 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Kurumumuz Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere yarışma sınavı ile; Tapu Branşı 

için 25 adet ve Teknik Branş için 10 adet olmak üzere toplam 35 adet Tapu ve Kadastro Uzman 

Yardımcısı alınacaktır. 

I - YARIŞMA SINAVI ŞEKLİ 

- Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı yazılı (klasik usul) ve sözlü 

olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. 

- Adayın başarılı sayılabilmesi için her bir aşamadan ayrı ayrı 70 ve üzeri puan alması 

şarttır. 

II - YARIŞMA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI 

A - Genel Şartlar 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel 

şartları taşımak, 

- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,  

- Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak, 

- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, 

- Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak. 

B - Özel Şartlar 

Tapu Branşı İçin:  

- Eğitim süresi en az 4 yıl olan, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakülteleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul 

edilmiş yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak, 

- ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08 Temmuz 2012 yılında yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP79 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak. 

- Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek KPSSP79 puanına sahip ilk 150 kişi yazılı 

sınava katılmaya hak kazanacaktır.  

Teknik Branş İçin:  

- Eğitim süresi en az 4 yıl olan, Harita, Harita Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisi yetiştiren fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak, 

- ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08 Temmuz 2012 yılında yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP4 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak. 

- Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek KPSSP4 puanına sahip ilk 60 kişi yazılı 

sınava katılmaya hak kazanacaktır.  

III - YARIŞMA SINAVI BAŞVURUSU  

- Başvurular, 26/11/2012 tarihinde başlayıp 07/12/2012 tarihinde sona erecektir. 

- Her aday yalnızca bir branş için başvuru yapabilecektir. 

- Başvuru işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir; 

1 - Aday tarafından elektronik ortamda www.tkgm.gov.tr adresinde yer alan “Tapu ve 

Kadastro Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” (dijital fotoğraf yüklenerek) 

doldurulup, adayın ait kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş ile birlikte 

insankaynaklari@tkgm.gov.tr adresine mail atılacaktır. 
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2 - Mail olarak gönderilen el yazısı ile yazılan özgeçmiş ve formun bir suret çıktısı alınıp 

(her iki belge) imzalanacak ve forma fotoğraf yapıştırılarak son başvuru tarihine kadar şahsen, 

elden veya posta yolu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi 

Başkanlığı (Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/Ankara) adresine gönderilecektir. 

(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)  

- Başvurular 07/12/2012 (Saat: 17:30) tarihinde sona erecek olup, bu süre sonunda Genel 

Müdürlüğümüze iletilen başvurular, mail olarak gönderilmiş olsa dahi kabul edilmeyecektir. 

- İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, yarışma sınavına girme hakkı kazanan adaylara 

fotoğraflı sınav giriş belgesi verilecektir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve 

tarihi yer alır. 

IV - YAZILI SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ 

- Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması 

halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi www.tkgm.gov.tr internet 

sayfasından ilan edilecektir.  

V - YAZILI SINAV KONULARI 

- Tapu Branşı İçin; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Genel Hukuku, Ticaret 

Hukukunun Şirketler Hukuku Hükümleri, Ceza Hukukunun Genel Hükümleri, İdari Yargılama 

Usulü ve Hukuk Usulü Hükümleri, İdare Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Kamu Maliyesi, İcra 

ve İflas Hukuku, Mikro İktisat, Makro İktisat. 

- Teknik Branş İçin; Ölçme Bilgisi, Kadastro ve İmar Bilgisi, Jeodezi, Fotogrametri, 

Dengeleme, Yüksek Matematik, Taşınmaz Değerleme, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk. 

VI - YAZILI SINAV UYGULAMASI, TARİHİ VE YERİ 

- Giriş sınavının yazılı bölümü 29/12/2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav 

yapılacak yer, salon ve sıra bilgileri www.tkgm.gov.tr web sitesinde ve sınav giriş belgelerinde 

ayrıca bildirilecektir. 

- Adaylar sınav giriş belgelerini 28/12/2012 tarihine kadar Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından şahsen teslim alacaklardır. 

- Sınav giriş belgesi ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan özel kimliği (nüfus 

cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden herhangi birisi) olmayan adaylar kesinlikle sınava 

alınmayacaktır. 

- Yapılacak olan yazılı sınav saati, yeri, şekli, sınava ilişkin uygulama ve diğer bilgiler 

yazılı sınavdan en az 10 gün önce www.tkgm.gov.tr internet sayfasından ayrıca ilan edilecektir. 

Adayların adı geçen web sitesini takip etmeleri gerekmektedir. 

VII - SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI 

- Yazılı sınavdan 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri puan alan adaylar yazılı sınavdan 

başarılı sayılırlar. 

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, yazılı sınavdan başarılı olan aday sayısı, her 

branş için ilan edilen kadro sayısının 3 katından fazla olması halinde, başvurulan branş dikkate 
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alınarak puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere o branş için ilan edilen kadro sayısının 3 

katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

- Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması 

halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

- Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için 

müktesep hak teşkil etmez. 

- Sözlü sınav tarihi ve yeri www.tkgm.gov.tr internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir. 

VIII - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI  

- Bu hususlar 28/05/2011 tarihli ve 27947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu ve 

Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı, Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir. 

IX - YARIŞMA SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

- Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 70 puandan az olmaması gerekir. 

Sözlü sınav puanı 70 puandan az olanların başarı puanı hesaplanmaz. 

- Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 

Ortaya çıkan sonuç aşağı veya yukarı yuvarlatılmadan değerlendirmeye tabi tutulur. 

- Başarı puanı sıralamasında adayların başarı puanları eşit olması halinde, yazılı puanı 

yüksek olan adaya, yazılı puanın eşit olması halinde ise adayın başvurusunda kullanılan KPSS 

puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 

- Başarı puanı olarak 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 

dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

X - DİĞER HUSUSLAR 

- Atama ve benzeri konularda, telefon, posta, internet v.b. yollarla yapılacak bildirimlerde 

belirtilen süreler içinde başvurmayan veya istenilen belge ve bilgileri temin etmeyen adaylar 

bildirim konusu işlemden feragat etmiş sayılacaktır.  

- Güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı atanma şartlarını sağlamadığı sonradan anlaşılan adayların 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış dahi olsa atamaları iptal edilecektir. Bunlar hiçbir 

hak talep edemezler. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, tespit edilen adaylar hakkında Türk Ceza Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- İlanda yer almayan hususlar ile gazete ilanlarında ortaya çıkabilecek hatalarda da; 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı, Sınav, 

Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 

hareket edilecektir. 

XI - İLETİŞİM BİLGİLERİ 

- Adres: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 

Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar/Ankara Telefon: 0312 413 65 15 – 0312 413 65 16 

Fax: 0312 413 65 02 e-mail: insankaynaklari@tkgm.gov.tr. 

İlan olunur. 9068/1-1 
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Bakırköy Belediye Başkanlığından: 

T.C. Bakırköy Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınav Duyurusu 

İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünde münhal bulunan 

G.I.H Sınıfı bir (1) Adet 7. derece kadroya, özel yarışma sınavı ile 1 (bir) adet Müfettiş 

Yardımcısı alınacaktır. 

A-) SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

1 - Başvurular 26/11/2012 -06/12/2012 tarihleri arasında mesai saatlerinde (08:00-16:30) 

Bakırköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen elden 

yapılacaktır. 

2 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak. 

3 - Yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.  

4 - En az 4 Yıllık Lisans Eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadı 

ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi 

ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 

5 - Erkek adaylarda muvazzaf askerlik görevini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle 

ilişiği bulunmamak. 

6 - Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış 

yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak. 

7 - Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana 

sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının yirmi katı olan ilk yirmi 

arasında olmak. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin 

sınava çağırılır. 

8 - Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 

Yönetmelik Hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011-2012 

yıllarında (A) Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS - P35), (KPSS 

- P65) puan türlerinden birinden en az 70 puan almış olmak. 

9 - Belediye Müfettişliği sınavına en fazla 1 (bir) defa katılmış olmak. 

10 - Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalık ve engelliliği 

bulunmamak. 

B-) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 

1 - Giriş Sınavı Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından doldurularak İnsan Kaynakları 

ve Eğitim Müdürlüğüne elden verilecektir) 

2 - Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5×6 cm Ebatlarında 6 adet vesikalık fotoğraf. 

3 - Yüksek Öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli örneği, 

bu yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen denkliğin yetkili makam 

tarafında tasdik edildiğine dair belgenin aslı veya Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğünce onaylı örneği. 

4 - Aday tarafından el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi.  

5 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sınavlara girecek adaylar bizzat 

başvuracaklardır. Giriş sınavı Değerlendirme Komisyonu sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları 

ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür. 

C-) GİRİŞ SINAVI KONULARI 

a) KAMU MALİYESİ: Vergi hukuku ve Türk Vergi Sistemi 

b) EKONOMİ: Türkiye Ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar  

c) HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari 

Teşkilat, Ceza Hukukunun Genel Hükümleri 

ç) MUHASEBE: Genel Muhasebe prensipleri ve Uygulaması 
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d) MAHALLİ İDARELER MEVZUATI: 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve İlgili Mevzuat, 

10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İlgili mevzuat. 

e) YABANCI DİL: İngilizce  

Sınav : Çoktan seçmeli test usulü yapılacaktır. 

D) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı Sınav 21/12/2012 

tarihinde saat 09.00-11.00 saatleri arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı merkez hizmet binası 

yemekhanesinde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adayların katılacağı sözlü sınavın yeri ve 

tarihi ise adayların posta ve e-posta adreslerine daha sonra bildirilecek ayrıca Belediyemizin web 

(www.bakirkoy.bel.tr) sayfasından duyurulacaktır. Sözlü sınav sonuçları da aynı şekilde 

duyurulacaktır. 

E) SINAVA GİRECEKLERİN İLANI 

Başvurular sonunda değerlendirilmeye alınan ve yazılı sınava girecek olan adaylar 

10/12/2012 tarihinde belediyemizin web sitesinden (www.bakirkoy.bel.tr) ve Belediye Hizmet 

Binası duyuru panosundan ilan edilecektir. 

F) SINAVA GİRİŞ BELGESİ 

Adaylara sınava girişte kullanılmak üzere fotoğraflı ve tasdikli sınav giriş belgesi İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden elden verilecektir. Adayların sınav giriş belgesini en geç 

sınavdan önceki gün almaları gerekmektedir. Sınava girişte öncelikle bu belge ile birlikte kimlik 

tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ibraz edilecektir. Sınavlar 

duyurulmuş olan yer ve saatte başlayacak olup, geç gelenler ile sınava giriş belgesi ve kimlik 

ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

G) YAZILI SINAVDA BAŞARININ SAPTANMASI 

1 - Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100’dür. Sınavın kazanılması için sınav 

yapılan her gruptan en az 70 puan alınması ve grupların not ortalamasının 75 puandan aşağı 

olmaması şarttır. Ancak ortalama puan hesaplanmasında yabancı dil değerlendirmeye alınmaz. 

Ortalamada 75 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 

sırlamaya tabi tutulur. İlan edilen boş pozisyonun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak 

sözlü sınava çağrılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü 

sınava çağrılır. 

H) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Yazılı sınavı kazanan adaylar 27/12/2012 tarihinde Bakırköy Belediyesi ana hizmet 

binasının ilan panosunda ve Belediyenin web (www.bakirkoy.bel.tr) sitesinden duyurulacaktır. 

Sadece yazılı ve sözlü sınavı kazanarak ataması yapılacak asıl adaylara sonuç yazılı olarak 

duyurulacaktır.  

I) SÖZLÜ SINAV 

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen 

yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte mucbir sebepler dışında sınava girmeyen 

adaylar haklarını kaybederler. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür 

konularındaki bilgilerinin yoklanmasının yanında zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri 

değerlendirilir. Sözlü sınavda adaylara giriş sınavı değerlendirme komisyonunun her biri 

tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu 

oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 75’den az olmaması zorunludur. 

İ-) GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞARI SIRASI VE İTİRAZ 

1 - Giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota 

göre tespit edilir. 

2 - Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı 

sıralamasında öncelik kazanır. Bu notların da eşitliği halinde öncellikle yabancı dil notlarına, 

bunların da eşit olması durumunda hukuk notlarına bakılır ve notu yüksek olan aday öncelik 
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kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş pozisyon sırası kadar aday asıl olarak, 

diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sırası kadar aday da yedek olarak 

sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

3 - Kurum sınavı başarı puanı ile KPSS-A dan alınan puanın aritmetik ortalaması alınarak 

başarı puanı belirlenecektir, 

4 - Atanacak kadro sayısı kadar adayın sıralamada başarı puanı eşit olması halinde KPSS- 

A alanından yüksek puan alan aday tercih edilir. 

5 - Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının 

açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile giriş sınavı değerlendirme 

komisyonuna yapılabilir. Bu itirazlar, giriş sınavı değerlendirme komisyonu tarafından en geç on 

iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazlı olarak bildirilir. 

J) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA 

Giriş sınavında başarı gösterenler başarı sırasına göre boş pozisyonlara Başkanın onayı ile 

atanırlar. Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi içerisinde göreve 

başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine yedek olarak 

sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır. 

İlan olunur. 

 

İrtibat: 

Bakırköy Belediye Başkanlığı 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Telefon: 0 212 414 97 77 

Web: www.bakirkoy.bel.tr 9168/1-1 

—— • —— 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana 

konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın 

Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir 

dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör 

kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 

(5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler diğer 

tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.  

Duyurulur. 
 

Fakültesi Bölüm 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

DİŞ 

HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

Diş 

Hekimliği 

Restoratif Diş 

Tedavisi 
Prof. Dr. 1 

Doçentliği Restoratif Diş 

Tedavisi alanında profesör olmak 

veya bu alanda Doçentlik 

ünvanını aldıktan sonra en az 5 

yıl süreyle çalışmış olmak. 

 9165/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

A - 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 231 nolu İNTER Yapı Denetim Ltd. Şti.ne ait yapı 

denetim izin belgesi Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarih ve 8106 sayılı Olur'u ile geçici olarak 

geri alınmıştır. 

B - Ankara ilinde faaliyet gösteren 70 dosya nolu İPEKÇİ Yapı Denetim ve Müh. Hiz. 

Ltd. Şti. Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarih ve 8107 sayılı Olur'u ile Yapı Denetim Sistemi 

üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9133/1-1 

————— 

13.09.2012 tarihli ve 28410 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Standart Yapı Denetim Ltd. 

Şti.nin denetçisi İbrahim Metin ŞIK ile ilgili ilanda sehven yazılan “2127 parsel” ifadesinin 

çıkarılarak bu ifadenin yerine “21278 parsel” ifadesinin eklenmesi ve “4676 sayılı Makam Oluru” 

ifadesinin çıkarılarak “6476 sayılı Makam oluru” ifadesinin eklenmesi 05.11.2012 tarihli ve 7958 

sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 

 9134/1/1-1 

————— 

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşraf Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 

nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama 

Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 08.06.2012 tarih ve 

E.2012/872 sayılı kararı ile davacının yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş 

ise de, davacının karara itirazı sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 10.10.2012 tarih ve 

YD İtiraz No:2012/4673 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin 

durdurulması” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi 

No:9079, Oda Sicil No:15533) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 02.11.2012 

tarih ve 7882 sayılı Olur ile dava sonuna kadar yürütülmesi durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  

 9134/2/1-1 

————— 

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi, 40 Pafta, 238 ada, 23 nolu parsel 

üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen BST Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi Mimar İlkin AKIN (Denetçi No:3108, Oda Sicil No:8101) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 18.09.2012 tarihli ve E.2012/874 sayılı 

kararı ile dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.01.2012 

tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanı ile BST Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi Mimar İlkin AKIN (Denetçi No:3108, Oda Sicil No:8101) hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işleminin 02.11.2012 tarih ve 7881 sayılı Makam Olur’u ile yürütülmesi 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  

 9134/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Barok Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kadifekale Mahallesi, 4910 ada, 7 parsel üzerindeki 718814 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 24285 Ticaret Sicil No ile Samsun 

Ticaret Odasına kayıtlı 1018 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Barok Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ile kuruluş ortağı Osman Murat ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:18647, Oda Sicil No:21235), sorumlu denetim elemanları Harun AKDAĞ (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17442, Oda Sicil No:39543) ve Mehmet Birol VARDAL’ın 

(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 17950), denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

07.11.2012 tarihli ve 8080 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/1/1-1 

————— 

Barok Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Samsun İli, Atakum İlçesi, Esenevler Mahallesi, 1450 ada, 5 parsel üzerindeki 735740 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 24285 Ticaret Sicil No ile Samsun 

Ticaret Odasına kayıtlı 1018 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Barok Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ile kuruluş ortağı Osman Murat ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:18647, Oda Sicil No:21235), sorumlu denetim elemanları Harun AKDAĞ (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17442, Oda Sicil No:39543) ve Mehmet Birol VARDAL’ın 

(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 17950), denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

07.11.2012 tarihli ve 8086 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/2/1-1 

————— 

Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine 

getirmediğinden dolayı, 17.06.2011 tarihli 27967 sayılı, 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi 

Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulan 1641 Ticaret 

Sicil No ile Burhaniye Ticaret Odasına kayıtlı 52 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Burhaniye Lider Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve 

izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı 

denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” 

hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yapı Denetimi 

Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin 

Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ” in 5. maddesinin 2. fıkrası 

gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 52 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesi, 

Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8105 sayılı Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 9135/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Adana Omega Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana ili, Pozantı ilçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 

692067 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) 

fıkrası, Yapı Denetimim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2/b fıkrası ve 6. maddesinin 1. 

fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 46090 Ticaret Sicil No ile Adana 

Ticaret Odasına kayıtlı 429 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Omega Yapı Denetim 

Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı Nazmi KURT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:3010, Oda Sicil No:29477), Kadem ERYİĞİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:4080, Oda Sicil No:10196), Bilgehan ZENCİRLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:50974), sorumlu denetim elemanları denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim 

İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8085 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/4/1-1 

————— 

Aktif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana ili, Seyhan ilçesi, Karslılar Mahallesi, 22LIII pafta, 61531 ada, 5 parsel üzerindeki 

217083 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. Fıkrasında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 48613 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 512 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aktif Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı Serdar Osman 

ERDEMLİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9041, Oda Sicil 

No: 36946),Nusret BAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9499, Oda Sicil No: 

20178), sorumlu denetim elemanları Celal ULUÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:3785, Oda Sicil No: 25342), Ersin Murat KARACAER (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 45204) ve Fuat GÖSTERİŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:71538) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8084 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/5/1-1 

————— 

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel 

üzerindeki 654795 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No 

ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Enver PEHLİVANOĞLU’nun (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No:2331) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi 

Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8081 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Mertaş Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, G24C4B1D pafta, 2412 ada, 117 parsel 

üzerindeki 141396 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

Maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 171303 Ticaret Sicil 

No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertaş Yapı 

Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yalçın TUNÇBİLER (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4751, Oda Sicil No:44943), Ömer İlhami ERSAY (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4118, Oda Sicil No:7584), Abdullah AKCAN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4145, Oda Sicil No:28633), Muzaffer YILMAZ 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6552, Oda Sicil No:5921), Hüseyin 

ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59406), Hakan YEMLİHAOĞLU 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35782) ve Hakan SÖNMEZ’in (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37949) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8082 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/7/1-1 

————— 

ARC Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, İpekyol Mahallesi, 246 ada, 4 parsel üzerindeki 742938 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10988 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret 

Odasına kayıtlı 1281 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ARC Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi; Mehmet Şükrü ŞİRİN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:40190), sorumlu denetim elemanları; H.Mehmet AKÇALI (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:17851, Oda Sicil No:33908), Fuat RASTGELDİ (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17876, Oda Sicil No:10416), Cuma ŞİRİN (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17761, Oda Sicil No:52811) ve Ahmet Mircan 

HAKKARİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56653) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (kırkbeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8096 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/8/1-1 

————— 

Asmat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4828 ada, 29 parsel üzerindeki 

715547 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10930 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa 

Ticaret Odasına kayıtlı 1329 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asmat Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi; Aydın ASLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 69716), sorumlu denetim elemanları; Fatime AKKAYA (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 18873, Oda Sicil No: 33926), Esmer KARADEMİR (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17678, Oda Sicil No: 59960); Mustafa EKİNCİ’nin 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17417, Oda Sicil No: 59567) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 
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kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8094 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/9/1-1 

————— 

Has Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Balıkesir İli, Erdek İlçesi, 56 pafta, 191 ada, 24 parsel üzerindeki 92580 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b) fıkrasında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 577560 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 518 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Has Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi; 

kuruluş ortağı veya yetkilisi; Senem SUNGUR’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:61100),denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8091 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/10/1-1 

————— 

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 118 ada, 10 parsel üzerindeki 532836 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 478 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti ile sorumlu denetim 

elemanları; Mustafa PINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:799, Oda Sicil 

No:10365), Cevher KUMRAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:5944, Oda Sicil No:13420), Macit PALAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:7663, Oda Sicil No:17591) ve Rahim TOPRAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:70878) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 4 (dört) ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8095 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/11/1-1 

————— 

Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 161 ada, 95 parsel üzerindeki 555449 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasındaki öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 10505 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; 

sorumlu denetim elemanı; Haluk YÜKSEL’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:10460, Oda Sicil No:9630) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 

tarihli ve 8087 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 1135 ada, 3 parsel üzerindeki 251943 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 10505 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; 

sorumlu denetim elemanları; Haluk YÜKSEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:10460, Oda Sicil No:9630), Mustafa DOĞANIŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:9491, Oda Sicil No:8195), Abdurrahman AKSU (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3526, Oda Sicil No:29824), Arif GÜDER (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5310, Oda Sicil No:3548) ve Mustafa DEMİR’in 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65744) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8090 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/13/1-1 

————— 

Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 3641 ada, 19 parsel üzerindeki 538926 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 10505 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; 

Haluk YÜKSEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10460, Oda Sicil No:9630), 

Abdurrahman AKSU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3526, Oda 

Sicil No:29824), Namık Kemal ECEVİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:14976, Oda Sicil No:25827) ve Kemal DUVARCI’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol 

Elemanı, T.C. Kimlik No: 19940380004 denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

07.11.2012 tarihli ve 8088 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/14/1-1 

————— 

Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 5139 ada, 11 parsel üzerindeki 532174 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 10505 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; 

Haluk YÜKSEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10460, Oda Sicil No:9630), 

Cana ATASOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13629, Oda Sicil No:10493), 

Abdurrahman AKSU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3526, Oda 

Sicil No:29824), Emin TOPALOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2936, 

Oda Sicil No:25755), Mehmet BENİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63573) 

ve Umut ULU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79293),denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 
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kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8089 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/15/1-1 

————— 

E.B.A. Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, G24B23A3A pafta, 182 ada, 1 parselde, 

Alaybey ŞAHİN’e ait söz konusu 653716 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 

26530 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 848 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip E.B.A. Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Kazım SEKBAN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10374, Oda Sicil No: 8398), Atıf Metin PARÖZ 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6607, Oda Sicil No: 16169) ve Sevil 

ATASOY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83680)’un denetim faaliyetlerinin 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (Dokuz) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi 

Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8097 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/16/1-1 

————— 

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parselde, 

BAYTAŞ Demir ve Saç San. İnş. Taah. Dış Tic. Ltd. Şti.’e ait söz konusu taşınmaza ait 553573 

(İMALATHANE) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret 

Sicil No ile Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 764 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. Sorumlu denetim elemanları; Enver PEHLİVANOĞLU 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331), Bekir ASLAN 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6416, Oda Sicil No: 14087), 

Kemal ERTUNÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12146, Oda 

Sicil No: 4294), Metiner KARAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

14544, Oda Sicil No: 26019), Ümit Eyüp SIRMALI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 77125) ve Nurettin ALEMDAR (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 

18944674058)’ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 12 (Oniki) ay süre 

ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 

iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8102 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/17/1-1 

————— 

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parselde, 

BAYTAŞ Demir ve Saç San. İnş. Taah. Dış Tic. Ltd. Şti.’e ait ait söz konusu taşınmaza ait 

554797(OFİS-İŞYERİ) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 

Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 764 no’lu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Enver 

PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 

2331), Metiner KARAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14544, Oda 
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Sicil No: 26019), Ümit Eyüp SIRMALI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

77125) ve Nurettin ALEMDAR (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 

18944674058)’ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 12 (Oniki) Ay süre 

ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 

iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8083 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/18/1-1 

————— 

Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 255 ada, 18 parsel üzerindeki 742133 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin a) ,(c), (d), (g) ve 

(ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11035 Ticaret Sicil No ile 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 1337 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nil 

Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şirket ortağı veya yetkilisi; Abdulrezzak TAŞDÖNDEREN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17724, Oda Sicil No: 52345), Sorumlu denetim 

elemanları; Serpil VARICIER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16052, Oda 

Sicil No: 15096), Ömer ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

17942, Oda Sicil No: 56552) ve Ahmet ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 87474)’ün denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 4 (Dört) Ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8099 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/19/1-1 

————— 

Gazi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 22J-3C Pafta, 2533 (395) Ada, 10 

Parsel üzerindeki 501553 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 26437 Ticaret 

Sicil No ile Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 418 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Gazi Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şirket ortağı veya yetkilisi; Mustafa DOĞAN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4701, Oda Sicil No: 24141), Rıfat DAĞDELEN 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53133), Sorumlu denetim elemanları; Mustafa 

ÖZKEKLİKÇİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9173, Oda Sicil 

No: 2731), Ömer KÖK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7786, 

Oda Sicil No: 16089) ve Ünal GÜDEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama, Denetçisi Denetçi No: 

6927, Oda Sicil No: 14913)’in denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) 

Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici 

olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin 

Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 

8100 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/20/1-1 

————— 

Fidan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Yenice Mahallesi, 4310 Ada, 1 Parsel üzerindeki 691643 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4289 Ticaret Sicil No ile Kırşehir 

Ticaret Odasına kayıtlı 1364 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 
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Şirket ortağı veya yetkilisi; Nezahat TUNA ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 21987, Oda Sicil No: 23592), Sorumlu denetim elemanları; Uğur SELÇUK (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18600, Oda Sicil No: 15801), Hüseyin Hakan 

KOÇYİĞİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17443, Oda Sicil No: 44524), 

Mehmet GÜREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18164, Oda Sicil 

No: 63400) ve Osman BÜYÜKSARAÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 26822)’nun denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8101 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/21/1-1 

————— 

Fidan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 264 Ada, 12 Parsel üzerindeki 696824 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4289 Ticaret Sicil No ile Kırşehir 

Ticaret Odasına kayıtlı 1364 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

Şirket ortağı veya yetkilisi; Nezahat TUNA ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 21987, Oda Sicil No: 23592), Sorumlu denetim elemanları; Uğur SELÇUK (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18600, Oda Sicil No: 15801), Hüseyin Hakan 

KOÇYİĞİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17443, Oda Sicil No: 44524), 

Mehmet GÜREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18164, Oda Sicil 

No: 63400) ve Osman BÜYÜKSARAÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 26822)’nun denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8104 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/22/1-1 

————— 

Fidan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Yenice Mahallesi, 623 Ada, 13 Parsel üzerindeki 761157 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4289 Ticaret Sicil No ile Kırşehir 

Ticaret Odasına kayıtlı 1364 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

Şirket ortağı veya yetkilisi; Nezahat TUNA ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 21987, Oda Sicil No: 23592), Sorumlu denetim elemanları; Uğur SELÇUK (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18600, Oda Sicil No: 15801), Hacı Bayram ÖZEN 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15642, Oda Sicil No: 18295), Mehmet 

GÜREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18164, Oda Sicil No: 

63400) ve Erkan Duru BİLİCİ (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 

53743248680)’nun denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre 

ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 

iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8103 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/23/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Fidan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 4321 Ada, 4 Parsel üzerindeki 681903 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4289 Ticaret Sicil No ile Kırşehir 

Ticaret Odasına kayıtlı 1364 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

Şirket ortağı veya yetkilisi; Nezahat TUNA ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 21987, Oda Sicil No: 23592), Sorumlu denetim elemanları; Uğur SELÇUK (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18600, Oda Sicil No: 15801), Hüseyin Hakan 

KOÇYİĞİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17443, Oda Sicil No: 44524), 

Mehmet GÜREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18164, Oda Sicil 

No: 63400) ve Nezahat TUNA ERFİDAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23592)’ın 

denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, 

durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8092 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/24/1-1 

————— 

Fidan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Yeni Mahalle, 3383 Ada, 12 Parsel üzerindeki 686284 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 4289 Ticaret Sicil No ile Kırşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1364 no’lu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şirket ortağı veya yetkilisi; Nezahat 

TUNA ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21987, Oda Sicil No: 

23592), Sorumlu denetim elemanları; Hacı Bayram ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 15642, Oda Sicil No: 18295) ve Nezahat TUNA ERFİDAN (Mimar, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23592)’ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8093 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/25/1-1 

————— 

Dekor Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Devteşti Mahallesi, 4832 ada, 31 parsel üzerindeki 720527 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12064 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa 

Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 1406 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dekor Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile Şirket ortağı veya yetkilisi; Mehmet Emin ÖNCEL (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18470, Oda Sicil No: 32516), Sorumlu denetim elemanları; 

Zeynel TANRIAŞIKI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20029, Oda 

Sicil No: 25666), Hasan KÖSEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

20452, Oda Sicil No: 49027), Ferit SİYLİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

19038, Oda Sicil No: 56020) ve Mehmet DEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil 

No: 87472)’ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 07.11.2012 tarihli ve 8098 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9135/26/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/164528 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 
İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi Yücetepe/Ankara Tel-Faks 
0312 417 83 00 (20 Hat) 

0 312 418 68 19 – 0 312 418 69 73 

Posta Kodu 06100 E-Mail proje@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
OR-NA İnşaat Taahhüt ve Ticaret 

Limited Şirketi 
Fethi Türkel 

Adresi 
Kazım Karabekir Cd. Kültür Çarşısı 

No: 7/108 Ulus Altındağ/Ankara 

Kazım Karabekir Cd. Kültür 

Çarşısı No: 7/108 Ulus 

Altındağ/Ankara 

T.C. Kimlik No.  12992478170 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8470085827  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 18/3269  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9195/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/94821 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-

DSİ 2. (İzmir) Bölge Müdürlüğü- 

21. Şube Müdürlüğü 

İl/İlçe İzmir/Merkez 

Adresi 
Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 

39 Bornova/İzmir 
Tel-Faks 0 232 435 51 00 – 0 232 435 37 42 

Posta Kodu  E-Mail dsi21sb@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
FME İnşaat Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 

Eğitim M.F.K Gökay Cad. Hakkı 

Bey Sk. Hidayet Apt. No: 2 D: 5 

Ziverbey-Kadıköy/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3880572790  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 609963  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/46517 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İl/İlçe İzmir/Karşıyaka 

Adresi 
Coşkun Şahin Sk. No: 29 

Örnekköy 
Tel-Faks 0 232 363 77 22 – 0 232 363 75 77 

Posta Kodu 35520 E-Mail info@karsiyaka.bel.tr 

4. Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı 

Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SODEXO Restoran Servisleri A.Ş.  

Adresi 
Gülbahar Mh. Avni Dilligil Sk.  

No: 24/A-6 Mecidiyeköy/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7720023795  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
298697  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi Gazete’nin 

Tarih ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin Dayanak 

ve Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin 

Bakanlık Onay Tarihi 

29/05/2012 Tarih ve 28307 

Sayılı Resmi Gazete 

Ankara 6. İdare Mahkemesinin 

02/10/2012 tarihli ve 2012/982 E 

sayılı kararı 

09/11/2012 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/83464 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU 

Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe İzmir/Konak 

Adresi 
Cumhuriyet Bulvarı No: 16 

Konak/İzmir  
Tel-Faks (232) 293 22 93 –(232) 293 22 94 

Posta Kodu 35250 E-Mail izsu@izsu.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Can Özdemir İnşaat Turizm ve Dış 

Ticaret Limited Şirketi 
Alaettin Epözdemir 

Adresi 
1725 Sokak No: 30 Er-Can Apt. 

K:1 D: 1 Karşıyaka/İzmir 

1725 Sokak No: 30 Er-Can Apt. K: 1 

D: 1 Karşıyaka/İzmir 

T.C. Kimlik No.  41905532302 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1980020124  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Merkez - 111303  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/122966 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Çamburnu Belediye Başkanlığı İl/İlçe Trabzon/Sürmene 

Adresi 
Kemerli Mahallesi Sahil Caddesi 

No: 4 Çamburnu 
Tel-Faks (462) 752 20 18 –(462) 752 20 30 

Posta Kodu 61530 E-Mail çamburnu-bel@hotmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Zeren İnşaat Taahhüt Nakliye ve 

Taşocakları İşletmeciliği Tic. Ltd. 

Şti. 

Hacı Taşkın 

Adresi 
Çarşı Mah. Vural Cad. No: 64  

Kat: 5 Sürmene/Trabzon 

Çarşı Mah. Vural Cad. No: 64 Kat: 5 

Sürmene/Trabzon 

T.C. Kimlik No.  23819589948 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2330074748  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10165  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/94016 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bornova Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü 
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Tel-Faks (232) 388 78 51 –(232) 388 78 51 

Posta Kodu 35040 E-Mail fenisleri@bornova.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ali Aklık  

Adresi 
Evka 3 Mah. 127/17 Sk. 38 

Bornova/İzmir 
 

T.C. Kimlik No. 23320324762  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/50698 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı ESHOT Genel Müdürlüğü İl/İlçe İzmir/Buca 

Adresi 
İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail 

Sivri Bulvarı No: 500 Buca/İzmir 
Tel-Faks (232) 493 50 00 – (232) 282 21 90 

Posta Kodu 35380 E-Mail www.eshot.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Demak Hırdavat Makina Elektrik 

İnş. Yedek Parça Taah. Tic. ve 

San. Ltd.Şti. 

Naci Murat İpekesen 

Adresi 
Demirciler Sitesi 7. Yol No: 25 

Zeytinburnu/İstanbul 

Demirciler Sitesi 7. Yol No: 25 

Zeytinburnu/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  19319219904 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2740113434  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 397466  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/104653 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kars İl Özel İdaresi  İl/İlçe Kars/Merkez 

Adresi 

Karadağ Mah. Vali Hüseyin Atak 

Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri  

No: 72 

Tel-Faks 0 474 212 75 28 – 0 474 212 12 48 

Posta Kodu 36100 E-Mail ozelidere@karsozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Çağdaş Mağazası-Tuba Bilgeliler  

Adresi Yeni Pazar Cad. No: 56 Kars  

T.C. Kimlik No. 507 372 73 734  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kars Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6698  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Diyarbakır İl Özel İdaresi İl/İlçe Diyarbakır/Yenişehir 

Adresi 

Hindibaba 1. Sokak Özel İdare 

İşhanı 
Tel-Faks 0 412 228  26 30 – 0 412 224 93 25 

Posta Kodu 21100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Bilal Etik  

Adresi 
Zirve Mahallesi Etik Sok. No: 33 

Hani/Diyarbakır 

 

T.C. Kimlik No. 313 274 249 72  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kütahya İl Özel İdaresi İl/İlçe Kütahya/Merkez 

Adresi Ali Paşa Mah. Lise Cad. No: 2 Tel-Faks 0 274 271 34 82-0 274 271 34 80 

Posta Kodu 43100 E-Mail info@kutahyaozid.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Kütahya Seramik Porselen Turizm 

Anonim Şirketi 

 

Adresi 

Atatürk Bulvarı Çalca Mah. 

Kütahya 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

607 027 3856  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6539  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/92999 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kars İl Özel İdaresi  İl/İlçe Kars/Merkez 

Adresi 

Karadağ Mah. Vali Hüseyin Atak 

Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri  

No: 72 

Tel-Faks 0 474 212 75 28 – 0 474 212 12 48 

Posta Kodu 36100 E-Mail ozelidare@karsozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Özay Demir-Özgüven Ticaret  

Adresi 
Gülabibey Mah. Oduncular Sitesi 

979 Sok. No: 2 24040 Erzincan 
 

T.C. Kimlik No. 358 124 86 636  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
277 005 8558  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5876  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/101471 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kars İl Özel İdaresi  İl/İlçe Kars/Merkez 

Adresi 

Karadağ Mah. Vali Hüseyin Atak 

Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri  

No: 72 

Tel-Faks 0 474 212 75 28 – 0 474 212 12 48 

Posta Kodu 36100 E-Mail ozelidare@karsozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Leman Daştan  

Adresi 
Yeni Mahalle Bedirhan Sok.  

No: 49/1 Kars 
 

T.C. Kimlik No. 425 655 46 524  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
271 021 3820  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Kars Şoförler ve Otomobilciler 

Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 36/18295  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9182/1-1 



20 Kasım 2012 – Sayı : 28473 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/101471 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kars İl Özel İdaresi  İl/İlçe Kars/Merkez 

Adresi 

Karadağ Mah. Vali Hüseyin Atak 

Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri  

No: 72 

Tel-Faks 0 474 212 75 28 – 0 474 212 12 48 

Posta Kodu 36100 E-Mail ozelidare@karsozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Faik Tipioğlu  

Adresi 
Merkez Yalınkaya Köyü No: 85/A 

Kars 
 

T.C. Kimlik No. 531 911 92 764  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
844 005 6862  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kars Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1934  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Geyikli Belediye Başkanlığı İl/İlçe Çanakkale/Ezine 

Adresi 
Cumhuriyet Mahallesi Okul 

Caddesi No: 2 
Tel-Faks (286)  638 50 56 – (286) 638 58 32 

Posta Kodu 17610 E-Mail geyiklibel@ttmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Didem Memiş  

Adresi 

Batıköy Mahallesi Çarmıklı 

Caddesi C 136 B Blok No: 27 E/6 

Büyükçekmece/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 62140322718  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/109543 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bartın İl Özel İdaresi  İl/İlçe Bartın/Merkez 

Adresi 
Kemerköprü Mahallesi 150. Cadde 

Bartın 
Tel-Faks 0 378 228 50 20 – 0 378 228 50 19 

Posta Kodu 74000 E-Mail bilgi@bartınozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Serdaim Erduran  

Adresi 

Kırtape Mahallesi İpçiler Sokak 

Özbolnur İş Merkezi Zemin Kat 

Bartın 

 

T.C. Kimlik No. 365 902 830 28   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
352 003 65 69  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Bartın Şoförler ve Otomobilciler 

Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5010  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği

— Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvancılık Araştırma, Geliştirme, Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

— Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

— Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2012 Tarihli ve 7055

Sayılı Kararı

— Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016’nın Kabulüne

Dair 22/10/2012 Tarihli ve 2012/26 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


