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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                     T.C.
          BAŞBAKANLIK                                                                                 31 Mayıs 2013
        69471265-305-5033

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
            İLGİ: a) 28/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4907 sayılı yazımız.
            b) 28/5/2013 tarihli ve 68244839-140.03-172-398 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Bakanlar Toplantısı ile Devlet
ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere; 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkmenistan
ve Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne
kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla
uygun görülmüştü.
            Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Makedonya Cumhuriyeti kısmının iptal
edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                          Başbakan—————
                        T.C.
      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                       31 Mayıs 2013
      68244839-140.03-173-404

BAŞBAKANLIĞA
            İLGİ: a) 28/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4907 sayılı yazınız.
            b) 28/5/2013 tarihli ve 68244839-140.03-172-398 sayılı yazımız.
            c) 31/5/2013 tarihli ve 69471265-305-5033 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Bakanlar Toplantısı ile Devlet
ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere, 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkmenistan
ve Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne
kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla
uygun görülmüştü.
            Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Makedonya Cumhuriyeti kısmının iptal
edildiği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının Makedonya Cumhuriyeti kısmının işlemden
kaldırılması uygundur.
            Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                                 Abdullah GÜL
                                                                                                            CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine ilişkin uygulama-
lar bu Yönetmelik ile Bakanlıkça çıkarılan diğer imara ilişkin yönetmeliklerde yer alan tanım-
lara göre gerçekleştirilir. Bu Yönetmeliklerde yer alan genel hükümler, tanımlar ve ruhsata iliş-
kin hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez. Bu Yö-
netmeliğin ve ilgili idarelerin Kanuna ve diğer mevzuata göre çıkaracakları imar yönetmelik-
lerinin diğer hükümleri ise uygulama imar planında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde
uygulanır.

Ancak 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsa-
mında Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen ve belirlenen alanlarda yapılacak dönüşüm ve iyi-
leştirme uygulamalarında, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılacak
iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile imar planları Bakanlıkça onaylanan; Ba-
kanlar Kurulu kararı alınan yatırımlarda, turizm yatırımlarında, finans merkezleri ve diğer özel
proje alanlarında, merkezî idarenin yetkisindeki kamu yatırımlarında ve özel yapım gerektiren
yapılaşmalarda öncelikle imar planlarına, imar planlarında hüküm bulunmadığı hallerde bu
Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Uygulama imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu mak-
satla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, şematik olarak gösterilenler imar planlarının
kayıtlarından sayılmazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan  “belediye” ibareleri “ilgili idare” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Düzenlenecek yapı ruhsatlarında; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yö-
netmelik, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Per-
formansı Yönetmeliği, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Mal-
zemeleri Yönetmeliği, 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı
Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
ile 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – İlgili idareler, projelendirme ve ruhsat işlemlerinde Kanuna, bu Yönetmelik

hükümlerine ve Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standardlarına uymak zorundadırlar. Bü-
yükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ilgili idareler, bu Yönetmeliğin genel hü-
kümlerine, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine aykırı olmamak ve beldenin şartlarını gö-
zetmek kaydıyla Kanunun 21 inci maddesinde belirtilenler ile kendi görev alanları açısından
gerekli gördükleri hususları kapsayan planların uygulanmasına ilişkin imar yönetmeliğini ha-
zırlayabilirler.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, ikinci fıkrasına “sanayi bölgelerindeki” ibaresinden sonra gelmek üzere “yapı ve”
ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “belediyece” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve
aynı fıkradaki “Bayındırlık ve İskân Bakanlığından” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştiril-
miştir.

“Devletin güvenlik ve emniyeti ile harekat ve savunma bakımından gizlilik arz eden
yapılar için hazırlanacak ve onaylanacak projelere ilişkin uygulamalar, öncelikle Kanunun 4 üncü
maddesi kapsamında imzalanan protokol hükümlerine göre yapılır. Bu Yönetmeliğin Üçüncü
Bölümünde belirtilen ölçü ve hükümlere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve/veya
yönetmelik” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “ve/veya ilgili yönetmelik” ibaresi “ve mev-
zuat” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bütün yapılar ruhsatlı olmak şartıyla, parseldeki binaların herhangi birinin ruhsat ve
eklerine aykırı olması, ruhsat ve eklerine uygun olan diğer binaların tamamına veya bir kısmına
yapı kullanma izni verilmesi işlemlerini durdurmaz. Ancak, yapı kullanma izni alınan bu ya-
pılara kat mülkiyeti düzenlenemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bele-
diyeler” ibaresi “İlgili idareler” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “engellenme-
mesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “engellilerin erişiminin,” ibaresi, ikinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Ayrıca kamu tesis alanları, alışveriş merkezleri gibi umumi hizmet alanları ile ilgili
idarelerin tasarrufu altındaki yol, otopark, yaya bölgesi gibi yerlerde kamu hizmetinin yürütü-
lebilmesi ve iletişimin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunun uygun görüşü alınmak suretiyle imar planı kararı aranmaksızın baz istasyonu ku-
rulabilir. Ancak baz istasyonlarının kurulabilmesi için, yer seçim belgesinin düzenlenmiş ol-
ması, yatayda ve düşeyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması, koruyucu tedbirler
alınması, tasarımının kent estetiğine uyumlu olması zorunludur. Uygulamalar Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumunun sorumluluğunda yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İlgili İdare, meclis kararı alarak, uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği, rengi, çatı
ve cephe kaplaması ile ilgili kurallar getirmeye, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanıl-
masına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir. İlgili
idareler bu amaçla ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik
komisyonları kurabilirler. Bu kapsamdaki yapılara proje hazırlama ve ruhsat düzenleme işlem-
leri komisyon kararına uygun olarak yürütülür. Mimari estetik komisyonları aynı zamanda mi-
marlık eser ve projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine karar verir. Bu komisyon tarafın-
dan özgün fikir ifade etmediğine karar verilen mimarlık eser ve projelerinin değişikliklerinin
ilk müellif dışında farklı bir müellif tarafından hazırlanması halinde bütün sorumluluk deği-
şiklik projesini yaptıranlar ve projeyi hazırlayanlarda olmak üzere idarelerce ayrıca ilk müellifin
görüşü aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 11 – İlgili idare meclisi veya encümenine ait olanlar hariç, bu Yönetmelikte

ilgili idaresine bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları ilgili idarenin en üst amirine
veya bu amirin yetki devri yaptığı makama aittir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 12 – İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde ta-

mamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak de-
ğerlendirilir. Ruhsat süresi içinde yapılan başvurularda ilgili idarelerin ruhsatı yeniledikleri ta-
rihe bakılmaksızın ruhsat, ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümleri kapsamında
beş yıl uzatılarak yenilenir. Süre uzatımı başvurusu yapılmayan yapılarda idareler, ruhsat sü-
resinin dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapı yerinde seviye tespitini yapar. Ruh-
satı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için yeniden ruhsat alınması zorun-
ludur.

Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasına rağmen ruhsat süresi içinde yapı kul-
lanma izni düzenlenmemesi nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara, denetimi yapan
fenni mesul mimar ve mühendisler veya yapı denetim kuruluşları tarafından denetim raporu
hazırlanmak ve ilgili idare tarafından dosyasında ve yerinde, inceleme ve tespit yapılmak ko-
şuluyla yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma izin belgesi verilir. Mevcut yapılarla
ilgili özel bir hüküm getirilmeden imar planı değişikliği yapılan alanda kalan yapılar da ilk
ruhsat alındığı tarihteki plan hükümleri dikkate alınmak suretiyle bu hükme tabidir.

Uygulama imar planı değişikliği ile yolda veya teknik altyapı alanlarında kalan ve ka-
mulaştırma kararı alınan yapılarda seviye tespiti yapılarak inşaat derhal durdurulur. Bu yapılarla
ilgili yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni işlemleri, kamulaştırmayı gerçekleştirecek kamu ku-
ruluşunun en geç otuz gün içinde, yürürlükteki plana ve kamulaştırma gerekçesine göre vere-
ceği görüş doğrultusunda sonuçlandırılır. Yapılan değişiklikle kamulaştırmaya konu diğer alan-
larda kalan yapılarda ise derhal ilgili idarece seviye tespiti yapılır ve ilgilisine tebliğ edilir. Ka-
mulaştırma kararı alınıncaya kadar ruhsat eki projelerine göre tamamlanmasına izin verilir, bu
yapılarda ruhsat yenilemesi veya kısmi kullanma izni veya yapı kullanma izin belgesi düzen-
lenmesi kamulaştırma işlemlerini durdurmaz. Ancak kamulaştırma yapılırken seviye tespitinin
üzerinde yapılan kısımlar için kamulaştırma bedeli ödenmez. Bu yapılara kat irtifakı ve kat
mülkiyeti tesis edilemez. Ruhsatı süre nedeniyle hükümsüz hale gelen yapılarda da bu fıkra
hükmü uygulanır.

Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, binanın parseldeki konu-
mu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi plana ait ka-
rarlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan Kanu-
nun 29 uncu maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam
edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunludur. Uygulama
imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hü-
kümlerine göre yapılır. Ancak bu alanda, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca arazi ve arsa dü-
zenlemesi yapılması ve yapının bulunduğu parselin hisseli hale gelmesi halinde ilgili idarece
seviye tespiti yapılır. Şuyûnun giderilmesinde bina bedeli bu tespite göre belirlenir, yapı ruhsatı
ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi bina bedelinin tespitinde müktesep hak oluşturmaz.
Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda bulunanlar bu hükmü dikkate almak zo-
rundadır.

İlk ruhsat düzenlendiği tarihten sonra hangi amaçla olursa olsun yapılan her ruhsat iş-
lemi ile beş yıllık süre yeniden başlar. Yapı ruhsatı alındıktan sonra mahkemelerce, Bakanlıkça
veya ilgili idarelerce durdurulan yapılarda durdurma süresi ruhsat süresine ilave edilir.

Bu maddede belirtilen yapılarda da yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji
verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunludur.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.
“Bakanlık : Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır.
İlgili İdare : Yapı ruhsatı vermeye yetkili idarelerdir.
Müdürlük : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüdür.
Kanun : 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunudur.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Kent bölgeleri tanımları ve alan kullanış şartları:
1. Çalışma alanları:
a) Merkezi iş alanı: İmar planlarında yönetim, sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar

için ayrılmış bölgedir. Bu bölgede büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka,
otel, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel
sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir.

b) Sanayi bölgesi: İmar planlarında her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır.
Bu bölge içerisinde amaca göre hizmet görecek diğer yapı ve tesisler de yapılabilir.

2. Sosyal ve kültürel altyapı alanları:
a) Yeşil alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, din-

lenme, gezinti, piknik, eğlene ve kıyı alanları toplamıdır. Metropol ölçekteki fuar, botanik ve
hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.

aa) Çocuk bahçeleri: 0-5 yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. Bitki örtüsü
ile çocukların oyun için gerekli araç gereçlerinden büfe, havuz, pergole ve genel heladan başka
tesis yapılamaz.

ab) Parklar: İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii
zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme
için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz
ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 m.’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda
0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe,
pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo
gibi tesislerin yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının
karşılandığı alanlardır.

ac) Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta ol-
mak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile be-
lirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane,
çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile, tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür
sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak yapıların emsali (0,05) i,
yüksekliği (6,50) m.yi geçemez.

b) Spor ve oyun alanları: Spor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak
üzere imar planı kararı ile kent, bölge veya semt ölçeğinde ayrılan açık ve kapalı tesis alanla-
rıdır. Bu alanlarda açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik,
büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir.

ba) Stadyum: Uygulama imar planı kararı ile futbol ve benzeri spor müsabakaları için
üzeri açık veya kapalı olarak inşa edilen, bünyesinde, yapılan spora ve sporculara ilişkin tesislerin
yanı sıra açık ve kapalı otopark, idari, sosyal ve kültürel tesisler ile lokanta, pastane, çayhane,
çarşı, alışveriş birimleri, büfe gibi mekan, yapı veya tesisler bulunabilen, planla açıkça belir-
tilmek ve tescile konu edilmemek kaydıyla stadyum projesi bütünlüğü içerisinde yol ve mey-
danların altını da kapsayabilen komplekslerdir.
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c) Sosyal ve kültürel tesis alanı: Kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro, kreş,
anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon
merkezi, kadın ve çocuk sığınma evi, şefkat evleri gibi kullanımlara ayrılan kamuya veya özel
şahıslara ait alanlardır.

ç) İbadet yeri: İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla insanların top-
landığı, dinî tesis ve külliyesinin, dinî tesisin mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla dinî tesise
ait; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane, şadırvan ve
hela gibi müştemilatların, açık veya zemin altında kapalı otoparkın da yapılabildiği alanlardır.

d) Mezarlık alanı: Cenazelerin defnedildiği mezar yerleri, defin izni ve diğer işlemlerin
yürütüldüğü idari tesis binaları, güvenlik odası, bu alana hizmet veren ziyaretçi bekleme, morg,
gasilhane, ibadet yeri, şadırvan, çeşme, hela ile otopark da yapılabilen alanlardır.

3. Alan kullanımları
a) Konut alanı: Yerleşme ve gelişme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak plan-

lanan alanlardır. Ancak, yol boyu ticaret bölgesi olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulu-
nan parsellerin yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekân-
larında, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik
taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, muayenehane,
lokanta, pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetler verilebilir. Binanın birinci katında
veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak
merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen konut dışı piyesler yapılabilir. Yol boyu ticaret bölgesi ola-
rak teşekkül etmiş konut kullanımına ayrılan parsellerde müstakil olarak yüksek nitelikli konut
(rezidans), yurt, kurs, anaokulu, özel eğitim tesisi, kreş, ticari katlı otopark, sosyal ve kültürel
tesis gibi binalar yapılabilir.

b) Ticaret alanı: İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar,
alışveriş merkezleri ve otel gibi konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi
salonu gibi kültür tesisleri, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik bi-
rimler, yönetim binaları, ticari katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, özel
eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi ticaret ve hizmet fonksiyonlarına ilişkin yapılar ile yoldan
cephe alan zemin veya bodrum katları konut olarak kullanılmamak ve ayrı bina girişi ve mer-
diveni olmak koşuluyla yüksek nitelikli konut (rezidans) da yapılabilen alanlardır.

c) Ticaret+Hizmet, Ticaret+Konut, Ticaret+Hizmet+Konut gibi karma kullanım alan-
ları: Yüksek nitelikli konutlar hariç, tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret,
hizmet, ticaret+konut, hizmet+konut, ticaret+hizmet+konut kullanımlarından sadece birinin
veya ikisinin veyahutta tamamının birlikte yer aldığı alanlardır. Bu alanlarda konut yapılması
halinde yoldan cephe alan zemin veya bodrum katların ticaret veya hizmet kullanımında olması
ve konut için ayrı bina girişi ve merdiveni bulunması şartı aranır. Bu alanlarda ayrıca plan
kararı gerekmeden gerçek ve tüzel kişilere veya kamuya ait; yurt, kurs, dershane, ticari katlı
otopark, sosyal ve kültürel tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri yapılabilir. Konut kulla-
nımına da yer verilen binaların bulunduğu parsellerde konut kullanımının gerektirdiği sosyal
ve teknik alt yapının karşılanması için gerekli düzenleme ortaklık payı kesintileri alınıp bu
alanlar ayrılmadan ruhsat düzenlenemez.

ç) Yüksek nitelikli konut (rezidans): Ticaret+hizmet, ticaret+konut, ticaret+hizmet+ko-
nut, merkezi iş alanı ve konut alanlarında yapılabilen, en az konut şartlarını sağlayan; resepsi-
yon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekanlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru te-
mizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme
havuzu gibi hizmetlerin de verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden konut bina-
larıdır. Sosyal ve teknik altyapı kesintileri konut kullanımı üzerinden yapılmayan parsellerde
bu amaçla ruhsat düzenlenemez.
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d) Konaklama tesisleri: Konaklama amacıyla kullanılan, otel, motel, tatil köyü, pansi-
yon, kamping, apart otel ve hostel gibi tesislerdir.

e) Sağlık tesisleri alanı: Hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispanser
ve poliklinik gibi fonksiyonlarda hizmet veren gerçek veya tüzel kişilere veya kamuya ait te-
sisler için imar planında ayrılan alanlardır. Özel sağlık tesisi yapılacak alanlar için Sağlık Ba-
kanlığının taşra teşkilatının uygun görüşü alınır.

f) Eğitim alanı: Okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretim fonksiyonlarında hizmet ver-
mek üzere kamuya veya gerçek veya tüzel kişilere ait okul ve tesisler için imar planında ayrılan
alanlardır. Özel eğitim tesisi yapılacak alanlar için Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatının
uygun görüşü alınır.

(1) ve (2) numaralı bentlerde belirtilen çalışma, sosyal ve kültürel altyapı alanlarında
yapılacak tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, engellilerin de ulaşmasını ve kullan-
masını sağlayacak şekilde Türk Standardları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapılması
zorunludur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Birden fazla yola
cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel
ön cephesidir. Yolların eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir. Bitişik nizama tabi olup,
farklı kat adedi ve farklı kotları haiz yollara cepheli köşe başı parsellerde yolların kat rejimini
bozmamak üzere en az 6 metrede bir kademelendirme yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3), (4),
(14) ve (22) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“1. Taban alanı: Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabi zemin veya
tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır. Ana
yapının dışında kalan binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları
hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar, yangın merdivenleri, toprağa dayalı asansör boşlukları,
ışıklıklar, zemine oturan avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergole, kameriye, üstü açık veya
örtülü zemin terasları, bahçe duvarı ve istinat duvarı gibi yapılar, kontrol kulübeleri ile tamamen
toprağın altında kalan otopark, açık otopark, sığınak ve tesisat hacimleri ve ana binadan ayrı
ve toprağın altında kalan yakıt depoları, su depoları, su sarnıcı ve gri su toplama havuzu taban
alanına dahil edilmez.

2. Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. İmar
planında bu oran açıkça belirlenmemiş ise taban alanı katsayısı; ayrık veya blok nizam olan
yerlerde %40’ı, bitişik nizam olan yerlerde ise %50’yi geçemez. Taban alanı kat sayısı, arazi
eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin
kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır.

3. Yapı inşaat alanı: Işıklıklar, avlular ve iç bahçeler hariç olmak üzere, bodrum kat,
asma kat ve çatı arasında yer alan mekânlar, çatı veya kat bahçeleri, çatıda, katta ve zemindeki
teraslar, balkonlar, açık çıkmalar ile binadaki ortak alanları dahil yapının inşa edilen bütün kat-
larının alanıdır.

4. Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (Emsal): Yapının katlar alanı toplamının parsel alanına
oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanına;

Kanopiler, giriş saçakları, avlular, güneş, rüzgâr, yağmur ve kar etkisine karşı üstü örtülü
bir veya birden fazla kenarı açık olan ve her bir bağımsız bölümle irtibatlı zemine oturan te-
raslar, çatı terasları ve çatı bahçeleri,
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Temelden çatıya taşıyıcı sistemle doğrudan bağlı olmayan binaya bitişik veya ayrık bir
veya birden fazla kenarı açık olan arkatlar, bahçe ve istinat duvarları,

Kapıcı daireleri ve bahçıvan evlerinin toplam 75 m2’si, bekçi odaları ve kontrol kulü-
belerinin toplam 9 m2’si,

Sığınaklar ve ortak alan olarak ayrılan otoparklar,
Asansör boşlukları, sahanlıklar, ışıklıklar, çöp, atık ve hava bacaları, tesisat galeri, şaft

ve bacaları,
Yapı inşaat alanının %3’ünü geçmeyen ortak alan veya binaya ait olan yalnızca tesisatın

geçirildiği tesisat alanları, kazan dairesi, teshin merkezi, bina ve tesise ait arıtma tesisi, su sar-
nıcı, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları ile silolar, trafolar, jeneratör, kojenerasyon
ünitesi, eşanjör ve hidrofor bölümleri,

Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan katlarda yer alan ve tek başına bağımsız
bölüm oluşturmayan veya bir bağımsız bölümün eklentisi veya parçası olmayan; ortak alan
veya binaya ait jimnastik salonu, oyun ve hobi odaları, yüzme havuzu, sauna gibi sosyal tesis
ve spor birimleri,

Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar ile kısmen açıkta kalan
bodrum katlarının en altındaki tavan döşeme kotu yol kotunun altında olan ve yola cephesi bu-
lunmayan bodrum katında yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan; yapı inşaat
alanının %5’ini aşmayan ortak alan depolar, konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bö-
lüm bürüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm bürüt alanını
aşmayan depo amaçlı eklentiler,

Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgar kesici cam panellerle kapatılmış
olsa dahi açık oturma yerleri, çocuk oyun alanları, en az bir tarafı açık; sundurmalar, açık bü-
feler, açık yüzme havuzları, atlama kuleleri, pergolalar ve kameriyeler,

Mescit, ticari amaç içermeyen kreş ve çocuk bakım ünitelerinin, toplam yapı inşaat ala-
nının %5’ini aşmamak koşuluyla 750 m²’yi geçmeyen kısımları,

Bulunduğu katın alanının toplam %25’ini geçmemek koşuluyla; sökülür-takılır-katlanır
cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkonlar, açık çıkmalar ile kat bahçe ve
terasları, yangın merdiveni, yangın güvenlik holü, diğer açık veya kapalı merdiven evlerinin
20 m2’si,

dahil edilmez. Uygulama imar planında emsal verilmeyen alanlarda, planda verilen ve-
ya yönetmelikle belirlenen; taban alanı katsayısı ile kat adedinin çarpılması ile bulunur. Tama-
men toprağın altında kalması nedeniyle bu bent uyarınca emsal hesabına konu edilmeyen me-
kanların hiç bir cephesi kazı ve tesviye yapılarak açığa çıkarılamaz. Emsale konu edilmeyen
mekanlar proje değişikliği ile imar planındaki veya yönetmelikle belirlenen emsal değerini aşacak
şekilde emsal hesabına konu alan haline getirilemez, müstakil bağımsız bölüm haline dönüş-
türülemez ve kat mülkiyeti tesis edilemez.”

“14. Asma kat: İç yüksekliği en az 5.50 m. olan ve ait olduğu bağımsız bölümü tamam-
layan ve bu bölümden bağlantı sağlanan kattır. Asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az ol-
mamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilir-
ler.”

“22. Konut dışı kentsel çalışma alanı: İçerisinde konaklama tesisleri, lokanta, resmi ve
sosyal ve kültürel tesisler, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile pat-
layıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği kentsel çalışma alan-
larıdır.”
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“32. Dere kret kotu: Su taşkın seviyesine esas, dere kenarlarına inşa edilen duvar veya
düzenlenmiş veya yükseltilmiş zeminin üst kotudur. Su ve kanalizasyon idareleri tarafından
belirlenen su taşkın riski bulunan parsellerde, iskân edilen katın taban kotu ile bina, otopark
gibi giriş kotları su seviyesine esas dere kret kotunun en az 1,50 m üzerinde olması gerekir. Bu
seviye altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamaz ve açı-
lamaz.

33. Ön bahçe: Bina ön cephe hattı ile parselin ön cephesi arasında kalan parsel bölüm-
leridir. Yoldan yüz alan bütün bahçeler ön bahçe statüsündedir. Uygulama imar planında yola
olan mesafesi belirlenmemişse en az 5 metredir. Plan değişikliği ile kat adedi artırılan yapılarda
ön bahçe mesafesi de mevzuatına göre artırılır.

34. Yan bahçe: Parselin ön ve arka bahçeleri dışında kalan bahçeleridir. Konut alanla-
rında veya konut parsellerine komşu parsellerde en az 3 metre olup, açığa çıkan 4 kattan fazla
her kat için yeterli doğal ışıktan faydalanmak üzere her kat için 0.50 cm artırılır. 60.50 metreden
yüksek yapılarda bu yönetmeliğin ilgili diğer hükümlerinde yer alan en az mesafelerin altında
mesafe belirlenemez.

35. Arka bahçe: Ön bahçeye komşuluğu bulunmayan bina arka cephesi ile arka komşu
parsel sınırı arasında kalan parsel bölümüdür. Konut alanlarında veya konut parsellerine komşu
parsellerde en az 3 metre olup, açığa çıkan 4 kattan fazla her kat için yeterli doğal ışıktan fay-
dalanmak üzere her kat için 0.50 cm artırılır. 60.50 metreden yüksek yapılarda bu Yönetmeliğin
ilgili diğer hükümlerinde yer alan en az mesafelerin altında mesafe belirlenemez.

36. Yol cephesi: Binanın yola bakan cepheleridir.
37. Bina cephe hattı: Binanın ön ve arka cephelerinde toprakla temas eden konturlarının

görünen cephesinin parsel sınırına en yakın noktasından, parsel ön ve arka cephelerine paralel
çizilen hattır.

38. Bina ön cephe uzunluğu: Çıkmalar dahil olmak üzere parselin kot aldığı yol tara-
fındaki cephe uzunluğudur.

39. Meydan: Yol, kavşak, bina, park vs. mimari veya doğal elemanlarla sınırları belir-
lenmiş ve toplumsal işlevlere sahip olan üstü kapalı olmayan altı katlı olarak kullanılabilen
alanlardır.

40. Tesviye: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ruhsat alınarak kazı veya dolgu
yapılmak suretiyle arsanın doğal yapısının geldiği son durumdur.

41. Bağımsız Bölüm Net Alanı: Bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar ara-
sında kalan net alandır. Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 cm’i geçmemek koşuluyla sıva
payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm için-
deki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 m. yüksekliğinden
az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sı-
ğınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi
dahil edilmez. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi
en az bir cephesi açık olan mekanlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün
eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Ba-
ğımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan
oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız
bölüm net alanı bulunur.

42. Eklenti Net Alanı: Sadece bağımsız bölüme ait olup bu bölümün kullanımı ve tasar-
rufunda bulunan, ancak bağımsız bölümün içinde olmayıp, aynı katta veya farklı katta bulunan
ve bağımsız bölümden ayrı girişi bulunan mekanların, (41) numaralı bentte belirlenen esaslar
dikkate alınarak hesaplanacak net alanıdır.
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43. Bağımsız Bölüm Toplam Net Alanı: Bağımsız bölüm net alanı ile bağımsız bölüme
ait eklenti veya eklentilerin net alanlarının toplamıdır.

44. Bağımsız Bölüm Bürüt Alanı: Bağımsız bölümün içerisindeki duvarlar, kolonlar,
sıva payları, bağımsız bölümün merdiven sahanlıkları ve basamakları ile bu merdivenlerin alt-
larında kalan yerler ile sadece bağımsız bölüme ait ve bağlantılı olan; balkonlar, çatıda, katta
ve zemindeki teraslar, açık çıkmalar, çatı veya kat bahçeleri dahil kapladığı alandır. Bu alana;
ışıklıklar, galeri boşlukları, bağımsız bölümün eklentileri ve ortak alanların bağımsız bölüme
düşen payları dahil edilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden
fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar
birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunur. Bağımsız bölümün eklentileri ay-
rıca belirtilmek zorundadır.

45. Eklenti Bürüt Alanı: Sadece bağımsız bölüme ait olup bu bölümün kullanımı ve ta-
sarrufunda bulunan, bağımsız bölümün içinde olmayıp, aynı katta veya farklı katta yer alan ve
girişi bağımsız bölümden ayrı olan mekanların (44) numaralı bentte belirlenen esaslar dikkate
alınarak hesaplanacak alanıdır.

46. Bağımsız Bölüm Toplam Bürüt Alanı: Bağımsız bölüm bürüt alanına bu bölüme
ait eklenti veya eklentilerin bürüt alanının ilave edilmesiyle hesaplanan toplam bürüt alandır.

47. Bağımsız Bölüm Genel Bürüt Alanı: Bağımsız bölüm toplam brüt alanına bağımsız
bölüme ortak alanlardan düşen payların da eklenmesi suretiyle hesaplanan genel bürüt alandır.

48. Toplam yapı inşaat alanı: Bir parselde bulunan bütün yapıların yapı inşaat alanları-
nın toplamıdır.

49. Çatı piyesi: Çatı eğimi içerisinde, çatı arasında kalmak şartıyla, altındaki bağımsız
bölüme ait ve bu bölümle içeriden irtibatlı yapılan mekânlardır.

50. Çıkma: Binalarda döşemelerin uzantısı olarak yapılan en az bir ucu serbest, mesnetli
olan açık veya kapalı olan derinliği uygulama imar planı veya yönetmelikle belirlenen yapı
elemanlarıdır.

51. İç bahçe: Tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan
başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içeri-
sinde tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dahil dar kenarı (4,00) metreden
az olmayan ve bu mesafe 4 kattan sonra her kat için 0,50 m. arttırılan, üzeri gerektiğinde sö-
külüp-takılabilir ve şeffaf malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen bahçedir.

52. Kat bahçesi: Binalarda yeşil bir görünüm elde etmek ve bina içinde yeşil doku ile
iç içe yaşanmasını sağlamak amacıyla, binanın cephe veya cephelerinde uzunluğu 3 m’den az
olmamak şartı ile her biri en az 10 m² olan katlarda yer alan bahçe düzenlemeleridir.

53. Kuranglez: Parsel sınırı içinde kalmak ve binaya bitişik olmak şartıyla binaların
tabii zemin altında kalan bölümlerine doğal ışık ve havalandırma sağlamak amacıyla en az
0.80 m. en fazla 1.20 m. genişlikte olabilen ışıklıklardır. Bina etrafında mütemadi kuranglez
tesis edilemez. Kuranglezlerden giriş çıkış yapılamaz. Ancak, yol cephesinde bulunmayan ku-
ranglezlerinden kaçış amacıyla çıkış tertiplenebilir.

54. Sundurma: Yağmurdan, güneşten ve rüzgardan korunmak için çekme mesafelerine
tecavüz etmemek şartıyla binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları ol-
mayan en az bir tarafı açık örtülerdir.

55. Yapı Nizamı: Uygulama imar planı belirlenen ayrık nizam, blok nizam ve bitişik
nizamdan biridir. İmar planında belirlenmeyen hallerde ayrık nizam uygulanır. Bir parselde
birden fazla yapının inşa edilebildiği hallerde imar planı ile serbest nizam kararı verilen hallerde
her üç nizamdan ikisi veya üçü bir arada karma olarak uygulanabilir.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (4)
numaralı bent, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“4) Arka bahçe mesafeleri: Bodrum katlarda tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde
kalan bodrum katlar dahil 4 kata kadar olan binalarda arka bahçe mesafesi en az (3,00) m.dir.
Fazla her kat için bu mesafe (0,50) m. arttırılır.”
“Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak bahçe mesafelerinin (0,50) m. arttırılmasına
ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme yapılarak uygulanır.”

“İmar planında aksine bir açıklama getirilmediği takdirde, binanın en düşük kottaki gö-
rünen yüksekliği (60,50) m. ise yan ve arka parsel sınırından en az (15,00) m. çekilmek duru-
mundadır. (60,50) m. yükseklikten sonra artan her kat için ön ve yan bahçe mesafelerine (0,50)
m. arka bahçe mesafesine (1,00) m ilave edilir. Yüksek yapı, az katlı bir ana kitle üzerinde yük-
seliyorsa, parsel sınırı ile ana kitlenin parsele en yakın noktası arasındaki mesafe 10 metreye
kadar düşürülebilir. Ana kitle yüksekliği dahil yapı yüksekliğinin (60,50) m olması durumunda
yükselen blok ile parsel sınırı arasındaki mesafe en az (15,00) m. olup (60,50) m yükseklikten
sonra artan her kat için bu mesafeye (0,50) m ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle;
en fazla 5 katlı olup kat adedi binanın en düşük kottaki cephesi esas alınarak belirlenir. Bir
parselde birden fazla bina yapılması halinde yüksek olan bina esas alınarak binalar arasındaki
en az mesafe, (20,00) m. olup, (60,50) m. yükseklikten sonra ilave her (3,00) m. yükseklik için
bu mesafeye (0,50) m. ilave edilecektir.

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

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (4) numaralı bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“4. Yapı nizamı birbirinden farklı olan parseller tevhid edilemez. İmar planında ifraz
hattıyla birbirinden ayrılan parseller tevhid edilemez. Aynı yapı nizamına sahip olmakla birlikte
uygulama imar planı ile farklı yoğunluk kararı getirilmiş imar parselleri tevhit edildiği takdirde
oluşan parselin yoğunluğu, tevhid edilen parsellerin tevhit öncesi katlar alanının toplamını aşa-
maz. Uygulama imar planında emsal verilmeyen parsellerde katlar alanı, planla veya bu yö-
netmelikle belirlenen; taban alanı katsayısı ile kat adedinin çarpılmasıyla hesaplanır. Uygulama
imar planı ile farklı kat adedi veya yükseklik getirilmiş imar parselleri tevhit edildiği takdirde
tevhit edilen parsellere verilen yükseklik değerleri aşılamaz, tevhit edilen parsellerin kesiştiği
sınırda plan kararına uygun kademe yapılır. Aralarında yol cephesinde (3,00) m. ve daha fazla
kot farkı bulunan imar parsellerinin tevhidi halinde parsellerin bitiştiği sınırda bu yönetmeliğe
göre kademe yapılması ve kat adedinin her kademenin kendi içinde değerlendirilmesi zorun-
ludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 20 – Bir adada ifraz yapılmak suretiyle yola cephesi bulunmayan parsel oluş-

turulamaz. Yola cephesi olmayan parsellerin bulunduğu adalarda yola cephesi bulunmayan
parsele yola cephe sağlamaya yönelik düzenleme yapılmaksızın bu parsele ve sınırı bulunan
diğer parsellere ruhsat düzenlenemez. Kanunun 18 inci maddesinin uygulanamadığı hallerde
yola cephesi bulunan parsellerden herhangi biri ile tevhid edilmesi mecburidir. Parsellerin ma-
liklerinin kendi aralarında anlaşamadığı hallerde bu alanlarda plana ve yapılaşmamış olup ol-
madığına göre müsait olan parsellerle resen tevhid yoluyla parselasyon yapmaya ilgili idare
yetkilidir.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cüm-
leler eklenmiştir.
“On yıllık müddet içinde planın tatbik olunmaması halinde bu süre plan tatbik oluncaya kadar
herhangi bir işlem tesis edilmeksizin kendiliğinden uzar. Bu yapılar geçici yapı ruhsatı alınarak
inşa edilir, tamamlandığında ise geçici yapı kullanma izin belgesi alınarak kullanılır. Ancak,
kamulaştırılması gerektiği halde kamulaştırma kararı alınmayan, uygulama imar planına göre
üzerinde yapı yapılması mümkün olan taşınmazlarda, malikinin talebi üzerine ilgili yatırımcı
kamu kuruluşunun izni ve projeler hakkında uygunluk görüşü alınarak özel tesis olarak işletil-
mek üzere yürürlükteki imar planının yapılaşma ve kullanım kararlarına uygun yapı inşa edi-
lebilir. Planda idari tesis alanı, resmi kurum, resmi bina veya tesisler alanı olarak belirlenen
alanlarda, büro ve hizmet binası yapılabilir. Bu durumda bu maddedeki azami ölçülere uyulma
zorunluluğu aranmaz. Ancak, bu yapılarda kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilemez. Bu alan-
lar kamulaştırılırken üzerindeki yapılarla birlikte kamulaştırılarak hizmetin kesintisiz sürdü-
rülmesi sağlanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İmar planı kararı nedeniyle mahreç aldığı yolu kapanan ve imar adası ortasında kalan
yola cephesi bulunmayan parseller ifraz edilemez. Bu alanda yola cephesi olmayan parsellere
imar yoluna cephe sağlayacak şekilde arazi düzenlemesi yapılmadığı veya 20 nci maddeye
göre uygulama yapılmadığı takdirde kapanan yollar, ifraz edilemez, komşu parsellere tevhit
edilemez, veya ayrı bir parsel olarak değerlendirilip uygulama yapılamaz, yapı ruhsatı düzen-
lenemez. Sorumluluk ilgili idareye aittir. Bu gibi yerler, Kanunun ilgili hükümleri uygulana-
madığı ve yapı yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği takdirde, kamulaştırılıncaya
kadar sahiplerince olduğu gibi veya tadilat yapılarak veya kullanım değişikliği yapılarak kul-
lanılmaya devam olunur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.
“Ancak, sadece bir kısmı yapılaşmaya yasaklanan alanda kalan parseller ile imar planlarında
özel mülkiyet içinde kalıp tarım yapılacak veya ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen alan-
larda kalan parsellerin yasaklanan kısımlarının ifrazı mümkündür.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kentsel dönüşüm ve gelişme alanları hariç, yerleşme alanlarında yapı ruhsatı düzenlenebilmesi
için yol, su, kanalizasyon, gibi teknik altyapı hizmetlerinin götürülmüş olması şarttır. İlgili ku-
rum ve kuruluşların, yerleşme alanlarında teknik altyapının götürülmesiyle ilgili gerekleri ive-
dilikle yerine getirmesi zorunludur.”

“Genel olarak parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni inşaat
veya ilaveler yapılmasına izin verilmez. Bu gibi arsalar Kanun hükümlerine göre yapı yapıl-
masına müsait hale getirilinceye kadar veya bu mümkün olmadığı takdirde kamulaştırılıncaya
kadar, mevcut yapıların olduğu gibi kullanılmasına, esaslı tadilatına veya imar planına aykırı
olmamak kaydıyla kullanım değişikliğine izin verilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa bu Yönetmeliğin 18 inci maddesin-
deki ölçülere uyulması kaydı ile bir parsele, birden fazla yapı yapılabilir. Ancak binalar arası
mesafe her yapının yüksekliğine göre yaklaşma mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanmak
suretiyle bulunur. Bu Yönetmelikteki bu mesafeler çıkma yapılmak suretiyle daraltılamaz. Bah-
çe mesafeleri, eksik katlı yapılarda da imar planında veya planda hüküm bulunmaması halinde
bu Yönetmelikte belirtilen yapı yükseklikleri dikkate alınarak tespit edilir.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bina girişleri ve rampaları
Madde 26 – Bina giriş koridoru genişliği, ana merdivene ulaşıncaya kadar dış kapı ge-

nişliğinden az olmamak koşuluyla umumi binalarda en az (2,20) m., diğer binalarda ise en az
(1,50) m.’dir.

Ön bahçe mesafesi (10,00) m. ve daha fazla olan parsellerde bordür üst seviyesinden
en fazla (2,00) m. inilmek veya çıkılmak suretiyle ön bahçeden bina girişi yapılabilir. Yoldan
yüz almayan cephelerden, köprü veya giriş şeridi aksı hizasındaki bordür seviyesinden en fazla
(2,00) m. inilmek veya çıkılmak suretiyle giriş yapılabilir.

Yoldan doğrudan giriş alan binalarda, girişin hizasındaki bordür taşı üst seviyesinin al-
tında giriş yapılamaz.

Tabii zeminden kotlandırılan parseller yukarıdaki şartlara tabii değildir. Girişin, tabii
zemine uyumlu olarak düzenlenen merdiven ve rampalarla sağlanması gerekir. Bölge kat ni-
zamını bozacak şekilde tesviye yapılamaz.

Konut binalarının zemin katlarının dükkân veya mağaza olarak düzenlenmesi halinde
dükkân ve mağaza girişlerinin sadece yol cephesinden yapılması gerekir.

Döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği hare-
ketlerini güçleştirmeyen, standardına uygun malzeme kullanılması zorunludur.

Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması
zorunludur. Bina girişlerinde engellilere yönelik giriş rampası yapılmalı yapılırı veya merdivene
bitişik dar kenarı en az (0,90) m ve alanı en az (1,20) m² engelli asansörü yeri bırakılır veya
mekanik platform yapılır. Bakanlıktan uygun görüş alınmak suretiyle bunlar dışında engellilerin
kullanımı için daha farklı uygulama yapılabilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 27 – Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde veya bir parselde olup blok yapı

nizamına tabi olan yerlerde yapılacak yapıların bina cephesi en fazla (40.00) m. dir. Ancak
imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa 40 metreden daha fazla cephe uzunluğu yapı-
labilmesine ilişkin karar almaya o yer için uygulama imar planı ile tespit edilen yapı karakteri,
mevcut doku ile uyumu ve cephe kütle etkisi de dikkate alınarak mimari estetik kurulları yet-
kilidir. Bu yapılarda gereken mesafelerde ve yerlerde ilgili mevzuatına göre dilatasyon yapıl-
ması ve özel önlem alınması zorunludur. İkili, üçlü, dörtlü veya beşli blok yapılması gereken
yerlerde, daha uygun çözüm yolları bulmak maksadı ile birkaç dar parseli birlikte mütalâa ede-
rek o yer için tespit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipten uzaklaşmamak üzere bina cep-
heleri toplamı (75,00) m. olan bu blokları teşkil etmeye ilgili idare yetkilidir. Blokların birden
fazla parseli kapsadığı hallerde parsellerin sınırlarında dilatasyon yapılması zorunludur.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“1. Formülün kullanılması sonucunda (10,00) m. den az çıkan parsellerde, bina derinliği
talep üzerine arka bahçe mesafesi (3,00) m. den az olmamak üzere (10,00) m. ye çıkartılabilir.
Uygulama imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa parsel derinliğinin (10,00) m. den
az çıkması ruhsat düzenlemesine engel değildir. Ancak her durumda bu Yönetmeliğin arka bah-
çe mesafesi kuralına uyulur.”
“Uygulama imar planı kararı gereği ticaretin yanısıra konut da yapılabilen parsellerde, ticaretle
birlikte konut yapılmasının talebi halinde bu hüküm uygulanmaz.”
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MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) nu-
maralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) İmar planlarında kat adetleri belirtilmemiş yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara
tekabül eden kat adetleri aşağıda gösterilen miktarları aşmamak üzere tespit olunur. İmar pla-
nına göre genişliği:

(7,00) m.'ye kadar olan yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 2'den fazla,
(7,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 3'den fazla,
(10,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 5'den fazla,
(12,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 6'dan fazla,
(15,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 7'den fazla,
(18,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 8'den fazla,
(20,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 10'dan fazla,
(25,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 12'den fazla,
(30,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 15'den fazla,
(35,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 18'den fazla,
(40,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 20'den fazla,
(50,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 25'den fazla,
olamaz. Ancak (10,00) m. ve daha geniş yollarda 3,00 m.’den fazla ön bahçe mesafesi

bulunan parsellerde fazladan her 2 m.’lik ön bahçe mesafesi için kat adedine 1 kat ilave yapı-
labilir. Kat adetleri binanın kot aldığı noktaya göre hesaplanır. Genel olarak kat yükseklikleri;
ticaret bölgelerinde zemin katlarda 4,50 m., diğer katlarda 3,80 m., konut bölgelerinde ise
zemin katlarda 4,00 m., diğer katlarda 3,20 m. kabul edilir. Ancak artan kat yüksekliğinden
faydalanılmak suretiyle binanın hiç bir cephesinde bodrum katlar hariç kat sayısı artırılamaz.
İmar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbirlerine tahvillerinde
veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde de bu esaslar ile arazinin yapısına bağlı olarak tespit
olunacak subasman seviyesi göz önünde bulundurulur.”

“3) Yeni yapılacak binalarda uygulama imar planında veya planda olmaması halinde
bu Yönetmelikte gösterilen kat adedi ve bina yüksekliği aşılamaz. Ancak, planla veya Yönet-
melikle belirlenen kat adedine veya bina yüksekliğine uygun olarak bahçe mesafesi bırakılmak
ve ilgili idarenin uygun görmesi koşuluyla daha az katlı bina yapılabilir. Uygulama imar plan-
larında bu uygulamanın yapılmasına ilişkin hüküm olması halinde ilgili idarenin uygun görmesi
koşulu aranmaz. Eksik katlı yapılan binalarda yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve enerji
kimlik belgesi yapılan kısım için düzenlenir. Daha sonradan tamamlanmak istenmesi halinde
yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun olarak ilave ruhsat düzenlenmek ve binanın
tamamı için enerji kimlik belgesi onaylanmak zorundadır. Eksik katlı binalara imar planına
aykırı olmamak koşuluyla kat ilavesi yapılabilmesi için temel ve statik çözümlerin, yangın ted-
birlerinin, enerji verimliliğinin, plan ve yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe uygun olması,
merdiven, asansör yeri, ışıklık ve diğer yapı elemanlarının, plan ve yönetmelikte gösterilen
azami yüksekliğe göre hesaplanması ve bırakılması zorunludur. Eksik katlı inşa edilen binanın
mevcut haliyle veya tadilat yapılarak yürürlükteki plana ve mevzuata uygunluğunun sağlana-
maması halinde bina yıkılmadan kat ilavesi yapılmasına izin verilmez. Eksik katlı binalara ya-
pılacak ilavelerde fenni mesuliyet, temel ve statik hesapları, yangın tedbirleri ve enerji verim-
liliği konuları da dahil mevcut yapı ve ilave yapılan kısımları kapsayan teknik rapor da düzen-
lemek suretiyle yapı denetim kuruluşlarınca üstlenilir. Bu Yönetmeliğin 32. maddesine göre
zemin katta ticari faaliyet yürütülebilen binalarda ve birden fazla yapı yapılabilen parsellerde
de bu hüküm uygulanır.”
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MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendinin ikinci alt bendine “tretuvar seviyesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kırmızı kota
göre belirlenen” ibaresi eklenmiş; üçüncü alt bendindeki “Belediye” ibaresi “ilgili idare” olarak
değiştirilmiş, “20” rakamı “3” olarak değiştirilmiş, (2) numaralı bendinin üçüncü alt bendindeki
“belediyenin” ibaresi “idarenin”, “belediye” ibaresi “ilgili idare” olarak değiştirilmiş ve aynı
fıkranın (3) numaralı bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aynı genişlikte yolların kesişmesi sonucu meydana gelen ve yollar arasında 1,50 m.den
fazla kot farkı bulunan, ön cephesi, uygulama imar planında işaretlenmeyen köşe başı parsel-
lerde, kotu yüksek olan parsel cephesinin aritmetik ortalaması esas alınarak +0.00 kotu belir-
lenir. Röper noktası ve parselin yol cephesine rastlayan köşe kotları arasında 3,50 m. veya daha
fazla kot farkı olması durumunda (1) numaralı bent hükümleri doğrultusunda kademe yapılır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zemin
kat taban kotu” tanımının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı fıkranın (2) numaralı
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Su taşkın riski bulunduğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Su ve Kanalizasyon
İdaresi tarafından belirlenen parsellerde, iskân edilen katın taban kotu ile bina, otopark gibi gi-
riş-çıkış kotlarının, su seviyesine esas dere kret kotunun en az 1,50 m. üzerinde olması zorun-
ludur. Tereddüde düşülen konularda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya ilgili Su ve Kana-
lizasyon İdaresinin görüşüne göre uygulama yapılır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

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

Ancak ticari alanlarda yapılan binaların ticari amaçla kullanılan bodrum katlarında dö-
şemenin zemine gömülü olmama şartı aranmaz. Bu tür binalarda suni havalandırmanın sağ-
lanması ile engellilerin dolaşımına olanak sağlayan rampa, yürüyen bant ve bunlar gibi önlem-
ler alınır.

Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idarece uygun görülen yol güzergahlarında, hal-
kın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanım-
ların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve
müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.”

“Ancak, köşe başı veya köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellerde yapılacak
binaların yola cephesi bulunan bodrum katlarına ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir.
Bu bölümlerin üst ve alt kattaki mekanlarla içten bağlantısı sağlanabilir. Ticari kullanımların
altında konut yapılamaz.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 34 – Uygulama imar planında belirlenmemiş ise binalara saçak yapılıp yapıl-

mayacağı ve yapılacak saçakların genişliği, yörenin mimari karakterine ve yapılacak yapıların
özelliğine göre mimari estetik kurulu kararı alınarak ilgili idarece tayin olunur. Ancak saçaklar
hiçbir şekilde yan ve arka bahçelerde bu Yönetmelikle belirlenen çıkma mesafelerini ve parsel
sınırlarını aşamaz.”
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MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

“Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik
ve ihtiyacına uygun olması şarttır. Çatı eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari
özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir. Çatı eğimi saçak
ucundan hesaplanır. Çatılarda 1,20 m. parapet yapılabilir ve çatı döşemesi bu parapet üzerinden
başlatılabilir.

Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılmaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi,
tesisat odası ve son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir. Çatı arasındaki
mekanlarda, çatı eğimi içerisinde kalmak ve fonksiyonunu sağlamak şartıyla asgari yükseklik
şartı aranmaz. Ancak, üst kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında kalan hacimler, uygulama
imar planında aksine bir hüküm yoksa ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler.
Yangın güvenliğine ilişkin tedbirler alınmak şartıyla ve konutlar hariç olmak üzere binaların
çatı araları; sergi salonu, toplantı salonu, yemekhane, spor salonu gibi fonksiyonlarda ortak
alan olarak kullanılabilir. Özelliği olan binalarda, ihtiyaç halinde Bakanlık görüşü alınarak bu
maddede belirtilmeyen farklı uygulamalar yapılabilir.”

“Çatıda birden fazla bağımsız bölüme ait birden fazla teras olması halinde birbirleri
arasında en az 3,00 m. mesafe bırakılmak zorundadır.

Ancak, bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalarda çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde
ilgili idaresi yetkilidir.

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

Teras çatılarda çatı bahçesi olarak düzenleme yapılabilir. Bahçe düzenlemesi yapıla-
bilmesi için gerekli olan 0,50 m. toprak dolgu, parapet yüksekliğine dâhil edilmez. Ortak alan
olarak kullanılan teras çatılarda; bahçe düzenlemesi yapılması halinde merdiven evi yanında,
bina sakinleri tarafından kullanılmak üzere, tuvalet, lavabo, çay ocağı, bahçe düzenlemesinde
kullanılacak malzemeleri depolamak için merdiven evine bitişik, toplam teras alanının %10’unu
geçmeyen ve en fazla 3 m. yüksekliğinde ve 20 m² alanında kapalı mekân oluşturulabilir. Kapalı
mekan bina ön cephesine 3 m.’den fazla yaklaşamaz. Ayrıca rezidans, otel, apart otel gibi ko-
naklama tesislerinin teras çatılarda bina cephelerine 3 m.’den fazla yaklaşmamak, en fazla 1,50 m.
derinliğinde olmak ve parapet kotunu aşmamak koşuluyla açık havuz yapılabilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasındaki “tabii zeminden”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tesviye edilmiş zeminden” ibaresi eklenmiştir.

“1) Parsel sınırlarına (3,00) m.'den fazla yaklaşmamak kaydı ile arka ve yan bahçe me-
safelerine (1,00) m. taşabilir. Bina tabanı zeminde çekme mesafeleri içine çekilmek şartı ile
istenilen ölçülerde yapılabilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sosyal Mekanlar
Madde 40 – Emsale konu alanı 5000 m2’nin üzerinde olan alışveriş merkezi ve benzeri

ticari kullanımlı binalarda, işhanı, büro, yönetim binası gibi umumi ve resmi binalarda, fabrika
ve benzeri sanayi tesislerinde, düğün salonu, lokanta, gazino, sinema, tiyatro, müze, kütüphane
ve kongre merkezi, yurt binaları, spor tesisleri gibi sosyal ve kültürel yapı ve tesislerde, eğitim
yapılarında, hastane ve benzeri sağlık tesislerinde, havaalanı, liman, terminal, tren garı, metro
istasyonu gibi ulaşım yapı ve tesislerinde, oteller ve benzeri turizm tesislerinde, kullanıcıların,
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çalışanların veya müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mescit, bebek emzirme yeri,
çocuk bakım ve oyun alanı, yüzden fazla bağımsız bölümü bulunan konut parsellerinde mescit
ve çocuk oyun alanı, milli park, tabiat parkı, bölge parkı, mesire alanı, piknik alanı, açık spor
alanları gibi yerlerde ise mescit, bebek emzirme yeri ve umumi hela için gerekli mekan ayrı-
lır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin başlığı “Kapılar ve Pencereler”
olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Pencerelerde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve Türk Standardları Ens-
titüsü Standartlarına uyulması zorunludur.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzen-
lenmiştir.

“Fırınlar
Madde 44 – Fırınlar; unlu gıda mamulleri üretilen yerlerdir. Fırınlar; sanayi, küçük sa-

nayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanları ile ticaret bölgelerinde ve zemin katı ticaret
olarak belirlenen yerlerde ve zemin katları ticaret olarak teşekkül etmiş konut bölgelerinde ya-
pılabilir.

Fırınların tanziminde Türk Standardları Enstitüsü Standartlarına uyulur. Fırınlarda, Bi-
naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli tedbirler alınır.
Ayrıca binanın taşıyıcı sisteminin ve fırınla ilgisi olmayan diğer bağımsız bölümlerin ısı deği-
şiminden olumsuz etkilenmemesi için proje müelliflerince veya bu konunun uzmanı teknik
elemanlarca hazırlanan rapora göre gerekli tedbir alınır. Aksi halde ruhsat düzenlenemez.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “esaslara” kelimesi
“asgari ölçülere” olarak, son fıkrasında yer alan “20/12/1995 tarihli ve 22499 sayılı” ibaresi
“31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı” olarak değiştirilmiştir.

“İmar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılmak, 4 ve daha fazla
olanlarda ise asansör tesis edilmek zorundadır. İskan edilen bodrum katlar dahil kat adedi 4 ve
daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör ya-
pılabilir.

Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin dar kenarı (1,20) m. ve alanı (1,80) m2 den,
kapı genişliği ise (0,90) m. den az olamaz. Asansör kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği,
asansör kapısı sürgülü ise en az (1,20) m., asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az (1,50) m.
olmalıdır. Birden fazla asansör bulunan binalarda, asansör sayısının yarısı kadar asansörün bu
fıkrada belirtilen ölçülerde yapılması şarttır.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin be-
şinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapılarda bina yüksekliğine göre uygun ölçülerde şönt baca yapılabilir. Üç ve daha
fazla katlı konut binalarında, evsel atıkların yerinde ayrıştırılmasını teminen 0.60x0.60 m2 as-
gari ölçüsünde atık ayrıştırma bacası tesis edilmesi zorunludur. Atık ayrıştırma bacası bağımsız
bölümlerin kat sahanlıklarında en az bir adet yapılabileceği gibi her bağımsız bölüm içinde de
yapılabilir. Atık ayrıştırma bacası tesis edilmesi mümkün olamayan mevcut binalarda bahçe
mesafeleri içinde TAKS ve KAKS’a dahil olmaksızın atık ayrıştırma bacası tesis edilebilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
ikinci ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir kadın ve bir erkek olmak üzere; işhanı, büro, alışveriş merkezi, çarşı, pasaj ve ma-
ğaza gibi binalar ile otel ve benzerleri binalarda her 25 kişi için, en az birer adet, resmî binalar
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ile sinema, tiyatro gibi umumî binalarda ise her 50 kişi için en az birer adet hela yapılması zo-
runludur. Bu yapılarda engellilerin erişiminin sağlanmasına yönelik tedbirler alınarak en az 1
kadın, 1 erkek olmak üzere engellilerin kullanımına ve standardına uygun hela ayrılır. İbadet
yerleri, şehirlerarası yollarda yer alan dinlenme tesisleri, meydan ve park gibi yerlerde yapılacak
umumî helaların en az yarısının, diğer yapılarda ise en az üçte birinin alaturka hela taşlı olması
sağlanır. Helalarda yeterli sayıda pisuar ve lavabo bulundurulur.

Kalorifer daireleri ve bacalar ile ısıtma ve buhar tesisleri Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “kalorifersiz”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “(2.50)” ibaresi “(5,00)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol kulübeleri
Madde 52 – Kapıcı dairesi ve bekçi odası yapılacak binalar:
a) Konut kullanımlı bir parselde katı yakıt kullanan binaların toplam bağımsız bölüm

sayısının 30’dan fazla olması halinde bir, 60’dan fazla olması halinde iki kapıcı dairesi yapıl-
ması zorunludur.

b) Yakıt olarak akaryakıt veya doğalgaz kullanılan kaloriferli konut kullanımlı binalarda
bağımsız bölüm sayısının 50’den fazla olması halinde bir, 125’den fazla olması halinde 2 kapıcı
dairesi yapılması zorunludur. İlave her 50 daireden sonra 125 daireye kadar da ek bir kapıcı
dairesi yapılır.

c) Tek bağımsız bölümlü 1’den fazla konut binası bulunan parsellerde kapıcı dairesi
yapılması mecburiyeti aranmaz.

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

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

ve pencere boşluklarının alt seviyesinin dere kret kotunun en az 1,50 m. üzerinde olması zo-
runludur.

c) Kapıcı dairelerinin toprağa dayalı ve iskân edilebilen bodrum katlarda yapılması ha-
linde, oturma odası ve bir yatak odasının dış mekana açılması bu mekanların taban döşemesinin
üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmaması, kapı ve pencere açılmak
suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırmasının sağlanması sel, taşkın ve su basmasına karşı
önlem alınmış olması zorunludur. Kapıcı dairelerinin toprağa gömülü duvarlarında kuranglez
yapmak suretiyle kapı ve pencere açılamayacağı gibi, bu duvarlarda pencere açılabilmesi için
pencere denizliğinin tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden en az 0,90 cm yukarda ko-
numlanması gerekir.

ç) Bina içinde düzenlenen kapıcı daireleri, en az brüt 40 m2 dir. Kapıcı dairelerinde,
her birisi en az 7,00 m2 ve dar kenarı en az 2,50 m. olmak üzere 2 yatak odası ve 9,00 m2’den
az olmamak üzere 1 oturma odası, en az 3,00 m2 mutfak ve banyo veya duş yeri ve hela bulu-
nur.

d) Bina dışında tertiplenen kapıcı daireleri en fazla brüt 40 m2 olmak zorundadır. (ç)
bendinde yer alan ölçüleri sağlayacak şekilde 1 yatak odası, 1 oturma odası, mutfak ve banyo
veya duş yeri ve hela bulundurulur.
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e) Bekçi odası 9 m2 büyüklüğünde, doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenir.
Bekçi odasında en az 1,50 m2’lik bir hela yer alır.

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

parsellerde, istenmesi halinde, trafik emniyeti bakımından tehlike arz etmemek ve hiçbir şartta
parsel sınırını aşmamak kaydıyla bahçe mesafeleri içinde kontrol kulübesi yapılabilir.

b) Kontrol kulübesi 9,00 m2’yi geçemez.
c) Kontrol kulübesinin yüksekliği tabii veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla

4.00 m. dir.
ç) Kontrol kulübesi ile esas bina arasındaki mesafe 2,00 metreden az olamaz.
d) Devletin güvenliği bakımından özellik arz eden parsellerde bu ölçülere uyulma şartı

aranmaz.”
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı

alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Binaya bitişik oldukları takdirde, komşu parsel sınırına, aksi halde binaya ve ayrıca

komşu parsel sınırına uzaklıkları 18 inci maddede belirtilen miktarlardan az olamaz.”
MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ondördüncü fıkrasının birinci

cümlesinin “yaptırıp her yıl için yenilemeleri” ibaresi “yaptırmaları” olarak değiştirilmiş, ikinci
cümlesine “elektronik ortamda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yazı ile” ibaresi eklenmiş
ve dördüncü cümlesi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası olan “Fenni mesu-
liyet:” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “İlgili idareler” ibaresi ile başlayan yedinci fıkrası ile
sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili meslek odaları, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerine istinaden aynı Ka-
nunun 27 nci maddesi uyarınca Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Haysiyet Di-
vanı tarafından onbeş günden altı aya kadar serbest sanat icrasından men’i veya Odadan ihraç
kararı alınan veya istifa ederek üyeliğini veya büro tescilini sona erdiren veya adına büro tescili
bulunup vefat eden üyelerini derhal merkez yapı denetim komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve
kuruluşlara elektronik ortamda bildirir. Bu bilgilerin aynı zamanda Bakanlığa yazılı olarak
gönderilmesi zorunludur. İlgili idareler, mimar ve mühendislerin kısıtlılık durumunu Bakanlığın
yapı denetim sisteminden kontrol ederek yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini düzen-
ler.

Fenni mesul mimar ve mühendislerce denetim görevi üstlenilen yapıların alanına ilişkin
kayıtlar, bu kişilerin büro tescillerinin yapıldığı ilde yer alan Bakanlık taşra teşkilatı tarafından
tutulur. İlgili idareler bu kişilerce denetimi üstlenilen yapılara ilişkin yapı ruhsatı ve yapı kul-
lanma izin belgelerinin bir örneğini düzenlendiği tarihten itibaren en geç 6 iş günü içinde bu
kişilerin kaydının bulunduğu ilin Bakanlık taşra teşkilatına gönderir. Bakanlık taşra teşkilatı
fenni mesuliyete ilişkin yapı inşaat alanı sınırlamasının ve mesafenin kontrolünü, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere kayıtlarına giren yapı ruhsatı ile bu ruhsata istinaden
düzenlenen yapı kullanma izin belgelerini veya fenni mesul sözleşmelerini veya istifa dilek-
çelerini dikkate alarak gerçekleştirirler. Bakanlık denetime yönelik fenni mesuliyetin izlenme-
sine ilişkin olarak elektronik ortamda denetim sistemi kurar.”
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MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bakanlıkça düzenlenen ruhsatlar ve kamuya ait yapı ve tesisler
Madde 59 – Kanun ve diğer mevzuat kapsamında Bakanlığa görev olarak verilen yapı

ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, imar durum belgesi, kanal ve yol
kotu tutanaklarını düzenleme, yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin faa-
liyetler ve idari yaptırımları gerçekleştirme, mevzuata aykırı yapılar hakkında işlem tesis etme,
idari yaptırım kararı alma ve uygulama, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya
yaptırılanlar da dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğine uy-
gunluk bakımından denetimini yapma, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini
isteme, ilgili idarelerce mevzuata aykırılıklar hakkında işlem tesis edilmemesi halinde Kanunun
32 nci maddesi kapsamında idari yaptırım kararlarını alma ve uygulama işleri Bakanlık taşra
teşkilatı olan Müdürlüklerce Bakanlık adına yürütülür.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar; uygulama imar
planlarında o maksada tahsis edilmiş ve mülkiyeti belgelenmiş olmak kaydıyla ilgili idarelerden
avan projelere göre yapı ruhsatı alınarak inşa edilir. Bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı ol-
mamak üzere, mimari, statik, tesisat projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inşaatın
yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşlarının mimar
ve mühendislerince üstlenilir. Bu yapılarda kat mülkiyeti tesis edilebilmesi için mimari uygu-
lama projelerinin ilgili idarelerce onaylanması zorunludur.

Ancak kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak
olan karayolu, demiryolu, liman, yat limanı ve benzeri ulaşım tesisleri, bunların tamamlayıcı
niteliğindeki iskele, açık ve kapalı barınak, tersane, tamir ve bakım istasyonları, tünel, köprü,
menfez, baraj, hidroelektrik santralı, sulama ve su taşıma hatları, su dolum tesisleri, arıtma tesis-
leri, her tür ve nitelikteki enerji, haberleşme ve iletişim istasyonları ve nakil hatları, doğal gaz
ve benzeri boru hatları, silo, dolum istasyonları, rafineri gibi enerji, sulama, tabii kaynaklar,
ulaştırma, iletişim ve diğer altyapı hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteli-
ğinde olan kontrol ve güvenlik üniteleri, trafo, eşanjör, elavatör, konveyör gibi yapılar, bu işleri
yapmak üzere geçici olarak kurulan beton ve asfalt santralleri, yapı ruhsatına tabi değildir. Bu
tür yapı ve tesislerin projelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca incelenerek onaylanmış
olması, denetime yönelik fenni mesuliyetin üstlenilmiş olması ve inşasına başlanacağının, ilgili
yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu tarafından mülkiyete ilişkin bilgiyle birlikte yazılı olarak
ilgili idareye bildirilmesi gerekir. Bu yapılarda sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluşunundur.

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması ba-
kımından gizlilik arz eden yapılar ile mülkiyeti kime ait olursa olsun bu nitelikte olduğu ilgili
Bakanlık veya kamu kuruluşunca ilgili idareye bildirilen her türlü yapıya; 57 nci ve 58 inci
maddelerde sayılan belgeler aranmaksızın sadece mülkiyet bilgileri ve her türlü sorumluluğun
kendilerine ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle yapı ruhsatı verilir. Bu yapıların proje-
lerinin varsa imar planına uygun olması, ilgili Bakanlık veya kamu kuruluşunca onaylanması
gerekir. Ancak lojman, sosyal ve kültürel tesisler ile ticari faaliyet gösterilen yapılar bu hükmün
dışındadır. Belediye sınırları, belediye mücavir alan sınırları ve köy yerleşik alan sınırları dı-
şında kalan alanlarda, Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve
savunması bakımından gizlilik arz eden mühimmat yapıları, sığınak, radar istasyonları ile nöbet
kulübeleri, gözetleme kuleleri ve karakol yapılarında tüm sorumluluk kurumlarına ait olmak
üzere imar planı ve yapı ruhsatı aranmaz.
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Bakanlar Kurulunca belirlenen; gecekondu alanları ve kıyı alanlarında bulunan yapı ve
tesisler, niteliğinin bozulması sebebiyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil olmak
üzere kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerdeki tesisler ile Bakanlıkça belirlenen finans ve
ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri
gibi şehirlerin marka değerini arttırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje
alanları ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin yapıların yapı ruhsatları ve
yapı kullanma izin belgeleri yürürlükteki imar ve parselasyon planlarına uygun olarak Müdür-
lüklerce düzenlenir ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulması sağlanır.

Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu
yatırımlarına, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapıya, milli
güvenliğe dair tesislere, askeri yasak bölgelerdeki, genel sığınak alanlarındaki ve özel güvenlik
bölgelerindeki yapılar ile enerji ve iletişim tesislerinin ruhsata tabi olanlarına, Devletin hüküm
ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya
gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde, kamu veya
özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince ruhsat için
başvurulduğu halde ilgili idarece başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ruhsat verilmemesi
halinde, ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin teklifte bulunması üzerine, Müdürlük
ilgili idarenin görüşünü ister. İlgili idare, yapı ruhsatına ilişkin iş ve işlemlerin yapılmama ge-
rekçelerini etraflıca açıklayarak konu hakkındaki görüşünü en geç onbeş gün içinde Müdürlüğe
bildirmek zorundadır. Bildirilmediği taktirde olumsuz görüşün olmadığı kabul edilir. İlgili idare
tarafından verilen görüş sonrasında en geç onbeş gün içinde yapılan incelemede talebin yürür-
lükteki uygulama imar planına, parselasyon planına ve mevzuata uygun olduğunun anlaşılması
halinde, yapı ruhsatı Müdürlükçe resen düzenlenir ve ruhsat ve eklerinin onaylı bir örneği ilgili
idareye iletilir. Yapılan incelemede eksiklik görülmesi halinde eksiklikler yine bu süre içinde
ilgilisine bildirilir. Eksiklikler tamamlandığında en geç beş iş günü içinde yapı ruhsatı düzen-
lenir. Yapı kullanma izni ve işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin başvurular da aynı usulle
sonuçlandırılır. Müdürlükler, bu fıkrada sayılan yapılardan kamu kurum ve kuruluşlarınca ya-
pılan, yaptırılan, kullanılan veya işletilenler hariç özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin tasar-
rufunda olanlara veya yap işlet ve devret yöntemi ile yapılanlara ilişkin yapı ruhsatı, yapı kul-
lanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlenmesine dair işlemleri bedeli mukabilinde
yapar, ayrıca ilgili idarelerce düzenlenmemesi halinde imar durum belgesi, kanal ve yol kotu
tutanaklarını da bedeli mukabilinde düzenleyebilir.

Yürürlükte olan bir imar planı bulunmayan veya mülkiyeti sorunlu olan alanlarda ruhsat
düzenlenemez. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesine ilişkin uygulamalar İçişleri Ba-
kanlığının görüşü doğrultusunda yapılır.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları ta-
mamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, yapı ruhsatını veren ilgili idareden izin
alınması zorunludur. Bu iznin alınması için ilgili idareye yapılan başvuru dilekçesi ekinde,
fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşlarının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına
uygun olarak yapılıp yapılmadığını, mevzuata uygun olarak piyasaya arz edilmiş ve bu Yönet-
meliğin 5 inci maddesinde belirtilen mevzuatın gereklerini sağlayan malzeme kullanılıp kul-
lanılmadığını belirten raporları, yetki belgesine haiz mimar, mühendis veya kuruluşlarca tanzim
edilen enerji kimlik belgesi ile yapıya ilişkin fotoğrafları yer alır. Enerji kimlik belgesi, yapı
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kullanma izin belgesi ile birlikte onaylanarak yapı sahibine verilir. Enerji kimlik belgesi olma-
yan mevcut yapılarda gerçekleştirilecek her türlü ruhsat işleminde bu belgenin düzenlenmesi
zorunludur. Merkezi sistem kaloriferli binalarda ısıtma tesisatı projelerinde termostatik vanalara
ve projenin gereğine göre ısı sayaçlarına veya ısı ölçerlere yer verilmesi zorunludur. İlgili ida-
reler, yapı kullanma izni işlemlerinde; uydu antenleri ve diğer haberleşme antenleri ile telefon,
televizyon, kablo tv ve internet gibi, sesli ve görüntülü haberleşme ve iletişim sistemlerine dair
tesisatı, kullanıcıların aynı hizmeti aynı anda farklı kuruluşlardan sağlanmasına imkan veren
çoklu sisteme uygun olarak ve görüntü ve haberleşme kirliliğine yol açmayacak şekilde tesis
edilip edilmediğini, ticari binalarda standartlara uygun ve görüntü kirliliğine yol açmayacak
şekilde tabela yeri bırakılıp bırakılmadığını, binalarda usulüne uygun atık ayrıştırma bacası
yapılıp yapılmadığını, ilgili mevzuatına uygun olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından fay-
dalanılıp faydalanılmadığını, sitelerde gri su toplama havuzu, dış güvenlik kamerası tesisatı
ve benzeri önlemlerin alınıp alınmadığını denetlemek zorundadır.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Geçici Madde 1 – 31/5/2013 tarihinden önce yapı kullanma izni veya yapı ruhsatı

alınmış ve inşasına başlanmış ve ruhsat müddeti devam eden veya ruhsatı hükümsüz hale gelen

yapıların müktesep hakkı saklı olup, ilgilisinin talebi halinde, can ve mal güvenliği ile enerji

verimliliğine ilişkin tedbirler alınmış olmak koşuluyla bu Yönetmeliğin lehte olan hükümleri

uygulanır.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce imar durum belgesi al-

maya yönelik olanlar da dahil olmak üzere yapı ruhsatı almak için yapılan müracaatlar başvuru

tarihinde yürürlükteki mevzuata göre sonuçlandırılır.”

MADDE 48 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 49 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/1985 18916

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/8/1987 19542
2- 4/12/1987 19654
3- 6/8/1997 23072
4- 2/9/1999 23804
5- 13/7/2000 24108
6- 19/8/2008 26972
7- 11/9/2008 26994
8- 26/11/2011 28124
9- 3/4/2012 28253
10- 14/4/2012 28264
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK 

DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisinin

etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla güneş enerjisine dayalı yapılan lisans başvu-

ruları hakkında verilecek teknik görüşün oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri lisans

başvurularının teknik değerlendirilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının

(b) ve (h) bentleri, aynı Kanunun 10-B maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 10/5/2005 tarihli

ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına

ilişkin Kanunun 2, 4 ve 6/C maddeleri ve 30/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası

Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,

c) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

ç) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

d) GES (Güneş Elektrik Santralı): Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisini,

e) Santral Sahası Alanı ve Santral Sahası Emniyet Bandı: Ek-1’de belirtilen yönteme

göre belirlenecek alanları,

f) SSGY (Santral Sahası Alanı Kurulu Güç Yoğunluğu): Başvuru kurulu gücünün (MW)

santral sahası alanının yüzölçümüne (km2) bölünmesi ile elde edilen değerini,

g) UTM Koordinatı: “Universal Transversal Mercator” izdüşümünde altı derecelik dilim

esasına göre verilen koordinatı (ED 50 Datum),

ifade eder.

Lisans başvurularının teknik değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) GES kurmak isteyen tüzel kişilerin EPDK’ya lisans başvuruları kap-

samında sundukları belgeler arasından bu Yönetmeliğe ekli Ek-2’de tanımlanan belgeler EPDK

tarafından teknik görüş oluşturulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
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(2) 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında ilgili dağıtım şirketi veya Organize

Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından başvurusu olumlu değerlendirilen

gerçek veya tüzel kişiler ile önlisans veya lisans almış tüzel kişilere ait güneş veya rüzgar elek-

trik üretim tesislerinin santral sahası alanı ile kesişen veya çakışan başvuruların teknik değer-

lendirilmesi yapılmaz ve bu tür başvurular EPDK’ya bildirilir.

(3) Başvuruya ait santral sahası alanı içerisinde standardına uygun güneş ölçümleri ya-

pılmamış başvuruların teknik değerlendirilmesi yapılmaz ve bu başvurular EPDK’ya iade edilir.

(4) Santral sahası alanının emniyet bandı üzerinde güneş ölçüm istasyonu hariç herhangi

bir bina, aksam, şalt tesisi ve tesise ait yardımcı üniteler bulunamaz. Bulunması durumunda

başvurunun teknik değerlendirmesi yapılmaz ve bu başvurular EPDK’ya bildirilir.

(5) Ek-2’de yer alan istekleri karşılamayan başvurular ile bu Yönetmeliğe ekli Ek-3’de

belirtilen SSGY değerlerinden küçük olan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve bu başvu-

rular EPDK’ya bildirilir.

(6) Başvuru yapılan santral sahası alanı içerisinde gerçekleştirilen güneş ölçümleri so-

nucunda yatay yüzeye gelen yıllık toplam güneş radyasyonu değerinin varsa Bakanlık tarafın-

dan belirlenen ve ilan edilen değerden küçük olan başvuruların teknik değerlendirilmesi ya-

pılmaz ve bu başvurular EPDK’ya bildirilir.

(7) Teknik değerlendirmesi yapılacak lisans başvuruları Genel Müdürlük tarafından

aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

a) Teknik değerlendirmesi yapılacak lisans başvuruları; Bakanlık tarafından ilan edilen

ve TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenen trafo merkezleri ve/veya

bölge bazında gruplandırılır,

b) Gruplandırılan lisans başvurularının santral sahası alanının Santral Sahası Belirleme

Yöntemi esaslarına uygunluğu kontrol edilir,

c) Başvurunun SSGY değeri hesaplanır ve Ek-3’de belirtilen değerlere uygunluğu kont-

rol edilir,

ç) Santral sahası alanı uygun olmayan başvurular ile SSGY değeri Ek-3’de belirtilen

değerden küçük olan başvurular EPDK’ya bildirilir,

d) Bağlanacağı trafo merkezi ve/veya bölge bazında gruplandırılan her bir lisans baş-

vurusu için bu fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki tüm şartların sağlanması durumunda her bir

başvuruya ait santral sahası alanının kesiştiği veya çakıştığı diğer lisans başvuruları belirlenir,

e) Teknik değerlendirmesi yapılan başvuruya ait santral sahası alanının, teknik değer-

lendirmesi yapılan diğer başvuruların santral sahası alanı ile kesiştiği alanın kilometre kare

cinsinden yüzölçümü ve kullanılacak elektrik üretim teknolojisine bağlı olarak kesişilen bu

alanlara karşılık gelen güç miktarı Ek-3’de belirtilen değerler kullanılarak hesaplanır,
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f) Bu Yönetmeliğe ekli Ek-4’de tanımlanan formata uygun olarak hazırlanan “Başvu-
runun Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu” Genel Müdürlük tarafından EPDK’ya gönderilir.

(8) Güneş enerjisine dayalı olarak önlisans veya lisans almış başvurular için teknoloji
türü değişikliği veya kapasite azaltımı ile ilgili değişikliklerin istenmesi durumunda talep sahibi
tüzel kişi tarafından Ek-3’de belirtilen teknoloji türleri ve SSGY değerlerine göre santral sa-
hasının UTM köşe koordinatları revize edilir ve bu bilgiler Ek-2’de belirtilen esaslar çerçeve-
sinde EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. Revize edilen nihai santral sahası alanı,
Başvurunun Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu’nda yer alan köşe UTM koordinatları kul-
lanılarak belirlenen santral sahası alanının dışına çıkamaz. Genel Müdürlüğün uygun görüşü
doğrultusunda teknoloji türü değişikliği veya kapasite azaltımı yönünde yapılabilecek lisans
tadilatı kararının bir örneği EPDK tarafından on iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(9) Güneş enerjisine dayalı olarak önlisans veya lisans almış başvurular için santral sa-
hası alanı köşe UTM koordinatı değişikliği yönündeki taleplerin teknik değerlendirmesi ya-
pılmaz.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL, ENDÜSTRİYEL VE

TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel,

Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
organlarına ve organlarının görevlerine, ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel

ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına
ve organlarının görevlerine 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: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Abant İzzet Baysal Üniversitesinde temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve ge-

liştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,
b) Yaratıcı, verimli ve ortak çalışma grupları içeren bir araştırma ortamı oluşturmak,
c) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye ak-

tarımını hızlandırmak,
ç) Üniversitedeki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak,
d) Disiplinler arası ve/veya çok disiplinli bilimsel araştırmalara imkan sağlamak, nite-

likli araştırıcı beyin gücünün bir araya gelebilmesine imkan sağlamak,
e) Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu veya ihtiyaç duyabileceği deney, test ve

Ar-Ge çalışmalarına imkan sağlamak, bu yolla üniversite-sanayi işbirliğinin önemli adımını
oluşturmak,

f) Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faali-
yetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile yapılacak
ortak projeler için diğer araştırıcılara çalışma imkanı sağlamak,

g) Uluslararası kuruluşlar, Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri, sanayi ve diğer
kamu kurumlarının desteği ile yürütülen proje çalışmalarına çalışma ortamı hazırlamak,

ğ) Sağlayacağı ileri düzey araştırma olanaklarıyla, Üniversitenin araştırıcı potansiyeli-
nin nitelik ve nicelik yönünden gelişimine önemli katkı sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkeze bağlı kurulan Merkez laboratuvarlarının geliştirilmesi için uygun cihazların

alımını önermek,
b) Laboratuvardaki cihazların kullanımı ve analizlerin yapılışı için eleman yetiştiril-

mesini sağlamak,
c) Merkeze bağlı laboratuvarlarda teknik eleman istihdam etmek, görevli olan nitelikli

elemanların yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitimlerini sağlamak,
ç) Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik temel ve uygulamalı bilimlerde seçilen araştırma

projelerinin desteklenmesine öncelik tanıyarak araştırmaları teşvik etmek,
d) Farklı alanlarda eğitim-öğretim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışma-

larını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek,
e) Üniversitenin bilimsel araştırma projelerini, diğer kuruluşlar tarafından desteklenen

projeleri yürüten araştırıcıları Merkeze bağlı laboratuvar olanakları ile desteklemek,
f) Kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel

toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi vermek,
g) Sanayi ile işbirliği çerçevesinde ilgili firmaların problemlerine çözüm üretilmesine

olanak sağlamak,
ğ) Üniversite başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşların ve özel sektörün ihtiyaç

duydukları analizlerini yapmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak
h) Çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ı) Proje ve diğer sonuçlardan elde edilen sonuç ve bulguları; teknik rapor, konferans

tebliği, bilimsel makale, popüler yayın ve diğer medya araçlarıyla kamuoyuna duyurmak, bu
amaçla yurt içi ve yurt dışı katılımları teşvik etmek,

i) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, amacına uyan, diğer
görevleri yerine getirmek,

j) Merkezin ilgi alanına giren Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yük-
sekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uy-
gulama, pratik çalışma ve staj için imkan sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten müdür, yeniden görevlen-
dirilebilir. Gerekli görüldüğü hallerde Müdür, bu süre tamamlanmadan Rektör tarafından gö-
revden alınabilir. Müdürün altı ay görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.
Müdür, Rektöre karşı birimin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli tam zamanlı öğ-
retim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarına vekalet
verir. Müdür yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde Müdür tarafından görevden alınabilir
veya değiştirilebilir. Müdür yardımcılarının görevinden ayrılmasından sonra yine aynı usul ile
görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden
ayrılması halinde Müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yö-

netmek,
b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, kurula başkanlık etmek ve

alınan kararları uygulamak,
c) Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,
ç) Merkez laboratuarı işlevlerinin, işleyişinin, planlamasının ve sürekli gelişiminin iş-

birliği esasına uygun gerçekleşmesini sağlamak,
d) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki ra-

porunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,
e) Bir sonraki yıla ait çalışma faaliyetlerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme

ve onayına sunmak,
f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
g) Merkez ortaklı araştırma projelerinin yürütülüşü ve işleyişini izlemek ve denetlemek,
ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek

ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,
h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,
ı) İhtiyaç hallerinde Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan,

ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendi-
rilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

i) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından

üniversitede görevli, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından gösterilecek
dört adaydan Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden
görevlendirilebilir. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katıl-
mayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği
herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektörce atama
yapılır.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü du-
rumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim
Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği
halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri

planlamak, çalışma düzenini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları al-
mak,

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerin Merkezde yürütülme esaslarını tespit etmek,
c) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli

belirlemek,
ç) Merkezin bilimsel ve idari programlarını hazırlamak, alınan kararların Müdür tara-

fından uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2013 – Sayı : 28664

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32



d) Merkezin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine
laboratuvar birimleri oluşturmak,

e) Merkezde yapılacak analizleri ve fiyatlarını belirlemek,
f) Yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve

Müdüre sunmak,
g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek olan çalışmaların temel ilke-

lerini belirlemek ve süreçleri izlemek,
ğ) Danışma Kurulunun gerektiğinde görüş ve önerilerine başvurmak,
h) Merkez tarafından verilecek eğitim programlarının hazırlıkları için geçici komisyon

önermek ve Müdürün onayına sunmak ve bu eğitim programının işleyişinden sorumlu olmak,
ı) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları konusunda tecrübeli,

Üniversite içinden veya gerektiğinde Üniversite dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az beş en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dol-
madan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten
üyeler tekrar görevlendirilebilir. Danışma kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az
bir kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezdeki laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili

konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak,
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak,
c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin kuruluş çalışmaları kapsamında ve/veya kamu kurum ve

kuruluşları tarafından desteklenen projelerden, üniversitede yürütülen diğer projelerden, ge-
rektiğinde özel bütçeden alınan ve/veya bağış yoluyla gelen her türlü cihaz, ekipman ve de-
mirbaşlar Rektörlüğün onayı ile Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür, Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 17 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler

hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev-
lerine 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) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (DESUM): Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde özel sektör ve kamu kuruluşları ile araştırma,

eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında sinerji oluşturarak; ulusal ve bölgesel boyutlarda eko-
nomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak işlerliği olan mekanizmaları kurmak, çalış-
tırmak ve sürdürmek,

b) Üniversitede fen, sağlık ve sosyal bilimlerde disiplinler arası temel ve uygulamalı
araştırmalar gerçekleştirecek, Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin bilimsel ve teknolojik gelişmesine
katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak,

c) Üniversitedeki araştırıcıların fikri mülkiyet haklarını koruyarak Üniversitedeki bilgi
birikiminin üretime dönüşmesini sağlayacak girişimcilik ve teknoloji transferi faaliyetlerinde
bölgesel bir merkez olmak,

ç) Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları ile Üniversitenin eğitim çalışmalarına yardımcı
olmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda şu faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitede faaliyet gösteren tüm bilim dallarında çok disiplinli temel ve uygulamalı

araştırmalar için koordinasyon sağlamak,
b) Üniversite ile sanayide gerçekleştirilen üretimi daha verimli hale getirmek amacıyla

gerekli proje ekiplerini oluşturmak,
c) Üniversitede üretilen bilgiyi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve mevcut teknoloji-

lerin iyileştirilmesi amacıyla ilgili alanlara yönlendirmek,
ç) Üniversite, sanayi ve kamu kuruluşları arasında bölgesel, ulusal ve uluslararası iş-

birliği ağları ile bilim ve teknoloji platformlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
d) Üniversitenin vermiş olduğu proje desteklerinin verimliliğini ve işlevselliğini sağ-

lamak üzere öncelikli alanları, proje değerlendirme-izleme kriterlerini ve uygulama ilkelerini
belirlemek ve yürütmek,

e) Ulusal ve uluslararası araştırma proje desteklerinden Üniversitenin etkin olarak ya-
rarlanması için gerekli bilgilendirme ve düzenlemeleri gerçekleştirmek,

f) Üniversite öğretim elemanlarının ve birimlerinin mevcut teknoparklardan yararlanma
süreçlerinde düzenleyici görev almak,

g) Lisans ve lisansüstü programların, temel ve uygulamalı araştırmalara paralel olarak
güncelleştirilmesinde ve teknoloji kullanımına imkan verecek şekilde geliştirilmesinde ve bilgi
aktarım ortamları sağlanmasında; lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinde sanayi ile katma
değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesine katkı sağlayacak ortak projeler geliştirilmesine
yardımcı olmak,

ğ) Sanayiye projelendirme, danışmanlık, test, ölçüm ve analiz hizmetleri vermek,
h) Üniversite ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim kursları, seminerler, panel-

ler, konferanslar, sertifika programları düzenlemek,
ı) Lisans ve lisansüstü öğrencilerine, sanayi ve kamu kuruluşlarından staj ve deneyim

kazanma olanakları sağlamak,
i) Üniversitede yenilik sisteminin gelişimini yönlendirmek ve gerekli etkinlikleri yü-

rütmek,
j) Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmede gerekli birimlerin oluşturulmasını ve çalış-

maların yürütülmesini düzenlemek,
k) Temel bilim ve uygulamalı araştırmalar için, sektörün ve sivil toplum temsilcilerinin

desteği ile yarışma ve ödül programları geliştirmek ve yürütmek,
l) Araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanında Merkezin amacına uygun diğer faa-

liyetleri yürütmek; çalışma grupları, kurullar oluşturmak ve bunların çalışmalarını yürütmek,
m) Merkezin faaliyet konularında konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler

düzenlemek, bu tür etkinliklere destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitenin ay-

lıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetlerinden, merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri
arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdür yardımcıları, oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Müdür yar-
dımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdür görevi
başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birisi vekalet eder. Müdür yardımcısı da bulun-
madığı zamanlarda Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekalet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,
c) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, iz-

lemek ve denetlemek,
ç) Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sek-

tör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
d) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
e) Çalışma gruplarında yer alacak üyeler ile araştırma ve uygulama projelerini yapacak

proje ekiplerini, proje yürütücülerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev

yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen sekiz üye ve
Müdür ile toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri aylıklı ve devamlı statüdeki
öğretim üyeleri arasından seçilir ve üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulunun görev süresi
biten üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, başkanın bulunmadığı za-
manlarda Müdür vekili yönetiminde toplanır. Yönetim Kurulu en az beş üyenin hazır bulunması
ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy
yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektörün bilgisine sunmak,
b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
c) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma

gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecekleri karara bağlamak ve görevlendirilmelerini
sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamalar için araştırıcı destekleme
esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,

d) Araştırmacı ve yardımcı teknik elemanların, araştırma ve yayın konularında yurtiçinde
ve yurtdışında yapacakları çalışmalar için mali ve diğer her türlü destek taleplerini karara bağ-
lamak,

e) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçlarını tespit etmek ve görevlendirilmeleri
ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,
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f) Yönetim Kurulu başkanı ve Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağ-
lamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve

Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve il-
gili kuruluş temsilcileri arasından, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

(2) Rektör, Danışma Kurulunun Başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirilme
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir raportör görev-
lendirir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez topla-

narak Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma
Kurulu, Merkezin yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama alanları ile ilgili
olarak geçici veya sürekli alt danışma kurulları oluşturabilir.

Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimlili-

ğini artırmak amacı ile sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu baş-
kanları ve üyeleri, Müdürce önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve gö-
revlendirilmeleri sağlanır. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin
gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve de-
netler. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Malzeme ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi ve benzeri malzeme ve de-
mirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(2) Sanayi, kamu kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak
projelerde ve işbirliği ağlarında, projeler ve işbirliği çerçevesinde edinilen makine, teçhizat,
sarf malzemesi, büro malzemesi, proje ve işbirliği sözleşmelerinde belirtildiği şekilde tahsis
edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 17/12/2007 tarihli ve 26733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Do-

kuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesinde güz ve bahar

yarıyılları dışında kalan ve Üniversitenin eğitim öğretim imkânlarından yaz aylarında da fay-
dalanarak, eğitimde verimliliği sağlama amacı güden yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesinde yaz okulu eğitim öğre-

timi ve uygulanacak esaslara 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) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Birim: Dumlupınar Üniversitesine bağlı ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulunu,
c) Birim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokulu kurulunu,
ç) Birim Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve mes-

lek yüksekokulu yönetim kurulunu,
d) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretim ile İlgili Esaslar

Yaz okulunun amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkânlarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,
b) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz ay-

larında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere imkân sağlanması ve normal dönemlerde mey-
dana gelebilecek öğrenci yığılmalarının giderilerek öğretim veriminin artırılması,

c) Öğrencinin genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla ders alabilme imkânının
sağlanması,

ç) Öğrencinin güz ve bahar dönemlerinde kayıt olamadığı dersleri alma imkânının ve-
rilmesi,

d) Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede
rahatlık sağlanması,
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e) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanınması,
f) Öğrenciye kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme fırsatının veril-

mesi.
Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve

bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yü-
rütülür.

Yaz okulunun açılması
MADDE 7 – (1) Yaz okulu, ilgili birim kurulunun önerisi, Senato kararı ve Yükseköğ-

retim Kurulunca uygun görülmesi halinde açılabilir. Yaz okulu azami öğretim süresinden sa-
yılmaz.

(2) Yaz okulunda lisansüstü, lisans ve önlisans programlarının güz ve bahar yarıyılla-
rında yer alan zorunlu ve seçmeli dersler açılabilir. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için
gerekli en az öğrenci sayısını, Senato belirler. Kayıtlar sonunda öğrenci sayıları belirlenen sı-
nırın altında kalan derslerin açılabilmesi için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı gerekir.
Bir derste öğrenci sayısının 30’u aşması halinde yeni bir sınıf açılabilir.

(3) Lisansüstü programlarda teze ilişkin derslerde öğrenci sayısı koşulu aranmaz.
Yaz okulu tarihleri, sınavları ve ders saatleri
MADDE 8 – (1) Yaz okulu, bahar yarıyılının tamamlanmasından sonra başlayacak şe-

kilde ve süresi 5 haftadan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.
(2) Yaz okulu yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulunda açılan her dersin

haftalık ders saati, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin en fazla üç katı olacak şekilde düzen-
lenir.

(3) Yaz okulu için bütünleme sınavları yapılmaz ancak, geçerli mazereti nedeniyle ya-
rıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

Yaz okulunda açılacak derslerin belirlenmesi ve kayıt
MADDE 9 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının

isteği, ilgili bölüm başkanlığı önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir
ve ilgili fakülte dekanlıklarınca, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince
ilan edilir.

(2) Yaz okuluna kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır.
(3) Yaz okulunda toplam en çok 15 AKTS kredi değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir.

Ancak, genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olan öğrenci, 20 AKTS kredi değere kadar derse
kayıt yaptırabilir. Senato gerektiğinde bu sınırları değiştirebilir.

(4) Öğrenci, yaz okulu ekle süresinde kaydından düşürülen dersler yerine, açılması ke-
sinleşen derslere toplam kredi sınırları içinde kalmak kaydıyla ders ekleyebilir. Ancak, açılması
kesinleşen dersi bırakamaz. Yaz okulunda dersten çekilme uygulanmaz.

(5) Öğrenci, yaz okulunda kayıt yapılacak dersin açılması durumunda kendi bölümün-
den/programından almak zorundadır. Çakışan derslere kayıt yaptırılamaz. Yaz okulunda kendi
bölümünde/programında açılmayan veya kayıt yapılamayan bir dersi, kredi ve ders içeriğinin
ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde öncelikle başka bir bölüm-
den/programdan, başka birimlerden veya diğer üniversitelerin yaz okulundan alabilir. Öğren-
cinin kendi bölümü/programında açılmayan veya kayıt yapılamayan bir ders;

a) AKTS kredisi 2 - 4 arasında ise 4 dâhil, 1 eksik AKTS krediye,
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b) 5 ve daha yukarı AKTS kredisi olan dersler için ise, 2 eksik AKTS krediye kadar,
Üniversiteye bağlı başka bir bölümden/birimden veya diğer üniversitelerden alınabilir.
(6) Diğer üniversite öğrencileri de üniversitemiz yaz okulundan faydalanabilir.
Derslere devam
MADDE 10 – (1) Öğrenciler daha önceden devam sağlamış olma durumlarına bakıl-

maksızın teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının
%80’ine ve dersin öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak
zorundadır.

Başarı değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Yaz okulundan ders alan öğrencinin başarı durumu Üniversitenin

eğitim öğretim ile ilgili yönetmeliklerine göre belirlenir ve yaz okulundan alınan ders, transkript
belgesinde yaz okulu başlığı altında açılacak bir bölümde gösterilir. Yaz okulunda alınan notlar,
öğrencinin genel not ortalaması hesabında kullanılır.

(2) Kayıtlı olduğu bölüm/programında alması gereken derslerin dışındaki derslerden
alınacak notlar, genel not ortalamasına katılmaz. Bu derslerden başarısız olunması, ders tekra-
rını gerektirmez ve mezuniyete engel oluşturmaz.

(3) Diğer üniversitelerin yaz okulundan alınan dersin başarı notu, birim yönetim ku-
rullarınca onaylandıktan sonra işleme konulur.

(4) Sınamalı durumda olan öğrenciler yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen
not ortalamasını sağladıkları takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar.

(5) Yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayamayan öğrenci
sınamalı duruma düşer.

(6) İlgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrenci yaz okulu sonunda mezun
olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim ücreti
MADDE 12 – (1) Yaz okulu öğretim ücreti, 2547 sayılı Kanun doğrultusunda Üniver-

site Yönetim Kurulunca tespit edilir.
Ders ücreti
MADDE 13 – (1) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli

ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi kapsamında Maliye Ba-
kanlığınca tespit edilen esaslara göre ücret ödenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 17/6/2012 tarihli ve 28326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dum-

lupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2013 – Sayı : 28664

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 40



TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/5)’İN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 7/4/2006 tarihli ve 26132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/35)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 28/12/2007 tarihli ve 26740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/35) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/4/2006 26132

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/7/2011 28008

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2007 26740

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/1/2009 27120
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 
KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN 

ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2013/28)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı

bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak;
daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen
çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası
düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman
satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak

için belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklen-
mesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011

tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Des-
teklemeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Des-
teklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için

yapılan müracaatı,
ç) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri

tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listelerini,
d) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
e) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe

müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorum-
luluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

f) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
g) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine

Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra
başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol
eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi,
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ğ) İlçe müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünü,

h) Mal alımları: Bireysel sulama makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

ı) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Bireysel Sulama Makine ve Ekip-

man Alımlarının Desteklenmesi Programını,

i) Referans fiyat: Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama makine ve ekip-

man grupları için belirlenen fiyatı,

j) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe

oluşturulacak komisyonu,

k) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamında başvuru sahiplerinin başvuru dosyalarını

hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla Bakanlık tarafından

hazırlanan rehberi,

l) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile Program kapsamında satın alınan mal,

makine, ekipman ve malzemeyi sağlayan tedarikçiler arasında yapılacak akdi,

m) Veri tabanı: Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve takip edilen, il müdürlükleri

tarafından veri girişlerinin yapıldığı internet ortamında oluşturulan elektronik sistemi,

n) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımı için baş-

vuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

o) Tedarikçi: Program kapsamında başvuru sahibi tarafından yapılacak satın alımlara

mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük;

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar, il müdürlüğü tara-

fından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere Bankaya gönderir.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tek-

liflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve

teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

ç) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve ge-

rektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

d) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazır-

lanması ve düzenlenmesini yürütür.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü; Bakanlık adına bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtilen

sorumlulukların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde

yürütülmesini ve Program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretarya ve koor-

dinasyonunu sağlar.
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İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine

Program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yü-

rütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a) Başvuru hazırlama dönemlerinde, yatırımcıların başvurularının hazırlanması konu-

sunda ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar,

b) Başvuruları bu Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre inceleyerek

değerlendirir, uygulamaların takibi ve usulüne uygun olarak gerçekleşen ödeme taleplerinin

inceler, onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi, 

Başvuracak Yatırımcılar ve Yatırımcılarda Aranacak Özellikler

Programın yatırım konuları ve uygulama illeri

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar.

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 9 – (1) Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü veya

valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra,

mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından

usulüne uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama makine ve ekip-

manlarının tespit işlemleri il proje yürütme birimince en geç 30 gün içerisinde tutanağa bağlanır.

Başvuracak yatırımcılar

MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı

olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket,

limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmele-

rinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Su-

lama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim ya-

pabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden  en az

10 yıl ve üzeri  kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.
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Başvuracak yatırımcılarda aranacak özellikler

MADDE 11 – (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin 8 inci maddesinin

birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsa-

mında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım ko-

nusunda başvuru yapabilirler.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranın-

daki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin et-

mekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı

için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tama-

mında kamu kaynakları kullanılamaz.

(5) 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası

A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme

Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13) kapsamında

modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan

aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe desteği oranı

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas

mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler

için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez.

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi

tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel

sulama makine ekipman alımı giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları teda-

rikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının

gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım

faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutara hibe desteği verilir. Mal alım giderleri ile ye-

rinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda

sadece mal bedeline hibe desteği verilir.
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(5) Aşağıda belirtilen sulama makine ve ekipman grupları için belirtilen deneme ve

kontrollerin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

a) Gerçek ve tüzel kişilere ait tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama

sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında güneş

paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, va-

nalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin

başvuruya ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzen-

lenmesi,

b) Gerçek ve tüzel kişilere ait center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama

sulama makinelerinin yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması, tespit tutanaklarının düzen-

lenmesi.

(6) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dö-

nüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(7) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları referans fiyat listelerine dayandırılmalı

ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi

süresince artırılmaz.

(8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname

şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler

MADDE 14 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi 2012 yılından önceki makine ve ekipmanların alım giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma

yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açıl-

ması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Su-

lama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların

birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, debisi yeterli olması şartıyla birden fazla baş-

vuru yapılabilir. Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla

yapılan başvurulara hibe desteği verilmez.
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(3) Proje başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı ma-

liyeti proje maliyetinin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından

ayni katkı olarak karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru zamanı

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak olan mal alım başvuruları, bu Teb-

liğin yayımı tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilen-

dirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru son gününün, tatil gününe denk gelmesi ha-

linde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak yatırımcılar, başvuru konu-

sunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşı-

lacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda

bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak güncel Uy-

gulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel

Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan çalıştay ve bilgilendirme toplantıları

ile internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvuru yeri ve şekli

MADDE 17 – (1) Başvurular, yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine veya valiliğin

yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine yapılır.

(2) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel su-

lama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde

yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdür-

lüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine

başvuru tarihini içeren teslim alma belgesi verilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 18 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tara-

fından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görev-

lendirilir.
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(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin

10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yö-

nünden inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini

sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru sahiplerine yazı ile

bildirilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Referans Fiyat Komisyonu tarafından program kapsamındaki birey-

sel sulama makine ekipmanları için belirlenen referans fiyat listeleri, değerlendirmelerde esas

alınır. Belirlenen bu listeler Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanır.

(2) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve

incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama makine ve ekip-

manın su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır.

Bu çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi yatı-

rımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesine esas olacak değerini

tespit eder. Bu fiyat referans fiyatın üzerinde olamaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre değerlendirilerek uygun görülen her

yatırım konusu başvuruları için Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek pu-

anlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 20 – (1) Programa yönelik olarak bireysel sulama makine ve ekipmanları baş-

vurusunun yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar

başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik

Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş olduğu illerin; tarım alanı, sulanan alan, kırsal

nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak

belirlenir.

(2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından

fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, Uygulama Rehberinde belirtilen

değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğü-

nün onayı ile kesinleşir.

(3) İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile bireysel sulama makine

ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi bireysel sulama makine ve ekipmanına hibe

desteği vereceğine karar verir. Hibe desteği verilecek yatırımcıların sıralaması başvuru değer-

lendirme kriterlerine göre yapılır.

(4) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 21 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en

fazla 20 günde il müdürlükleri tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine

ve bütçe durumuna göre bir asil, bir yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri hazırlanarak onaya

sunulur. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular sahiplerine 10 gün içerisinde
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yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve yedek yatırımcı listeleri 10 gün süresince il müdürlüğü

internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri duyuru pa-

nolarında yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki yatırımcılardan 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalama-

yan yatırımcıların yerine yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda yatırımcı belir-

lenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe mü-

dürlükleri duyuru panolarında yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 22 – (1) Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının il

müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü du-

yuru panolarında yayınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde, il müdürlüğü veya valiliğin yet-

kilendirdiği ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin

imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine

kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendir-

diği ilçe müdürlükleri ile başvuru yapan yatırımcılar arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik

ve formatı Bakanlık tarafından bu Tebliğ doğrultusunda yayınlanan Uygulama Rehberinde yer

alır.

(2) Yedek listeden belirlenen yatırımcılar, yedek liste değerlendirme sonuçlarının ya-

yınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe mü-

dürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son gü-

nün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleş-

mesi imzalanabilir.

(3) Referans fiyat listeleri, yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın

hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Referans fi-

yat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe söz-

leşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri ve

başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış

bir adedi il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi

tarafından muhafaza edilir.

(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yarar-

landırılmazlar.

Hibenin nihai tutarı

MADDE 23 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşme-

sinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir.

(2) Hibenin nihai tutarı, bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen tutar ve oranları aşamaz.

1 Haziran 2013 – Sayı : 28664                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 49



Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 24 – (1) Başvuru sahibi, bu Tebliğ, Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi

koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği

ilçe müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan

Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge

veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken

sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen bel-

gelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlükle-

rinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü mad-

desi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaların izlenmesi

MADDE 25 – (1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul

edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(2) Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme

birimlerince gerçekleştirilir.

(3) Programın yürütülmesine ilişkin uygulamalar Genel Müdürlük tarafından da izlenir.

Mal alım usul ve esasları

MADDE 26 – (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını

başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve

ekipmanı değiştirilemez. Yatırımcı hibe sözleşmesindeki miktarı aşmaması ve puanlamayı et-

kilememesi kaydıyla aynı bireysel sulama makine ve ekipmanın bir üst modelini il proje yü-

rütme birimi onayıyla alabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine

ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fa-

tura bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üze-

rinden hibe desteği ödenir. Ancak, bireysel sulama makine ve ekipmanın hibeye esas yatırım

tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden ke-

silen fatura bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4)Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama makine ve ekipmanına ait ödemeyi yapar, mal

teslim tutanağını düzenleterek alıma ait faturayı kestirir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 27 – (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra

ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hü-

kümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve sulama makine ve ekipmanlarına ait mal teslim
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tutanağını bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde; ayrıca, kendilerine

ait T.C. kimlik numarası, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı

gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, 10 gün içerisinde, son

gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk işgünü mesai bitimine kadar il mü-

dürlüğüne teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alımı faturası tarihi hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60

gün içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce

hibe sözleşmesi feshedilir.

(3) İl proje yürütme birimi, yukarıda belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan

sonra makine ve ekipmanlar için başvuruya ait parselde montaj kontrollerini yaparak tespit tu-

tanaklarını 30 gün içerisinde düzenler. Uygulama Rehberinde belirtilen mücbir sebepler hari-

cinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(4) Makine ekipman satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmallerinin ayda

bir defa en geç o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük ta-

rafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. İl müdürlüğü tarafından öde-

meye esas yatırımcı ve ilçe detayında icmal tabloları imzalı ve mühürlü olarak iki nüsha şek-

linde düzenlenir. Birer nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, birer nüshası da il müdürlüğünde

muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan elektronik ödeme tablosu, Genel

Müdürlüğün ilgili birimince banka ödeme formatına dönüştürülüp, Genel Müdürlük Tarımsal

Desteklemeler Daire Başkanlığına iletilir.

(5) İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra

yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata

düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin son ayı olan 2013 yılı Aralık ayının ilk yedi

günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini

tek liste halinde ödeme yapan Bankaya yazı ile bildirir.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 28 – (1) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygu-

lamaların bu Tebliğ ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, bel-

gelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak ya-

pılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre

gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin

onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç du-

yulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistik açısın-

dan yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle

ve istenilen zamanda veri tabanına girerler.
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Hibe desteği ödemeleri

MADDE 29 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi

numarasına göre yatırımcı adına T.C. Ziraat Bankasındaki hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü

tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge

ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadı-

ğına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Projeden sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 30 – (1) Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel su-

lama makine ekipmanlarının mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına

kadar değiştiremez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait

talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi

durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ gereği, Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının

Desteklenmesi Programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak

amacı ile Bakanlık tarafından Uygulama Rehberi ve genelgeler yayınlanır. Bu yayınlar uygu-

lamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 33 – (1) 1/8/2012 tarihli ve 28371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve

Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/57) yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TAHSİLÂT İŞLEMLERİ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilât
İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para
cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“Gümrük vergileri ve para cezalarının tebliği, kayda geçirilmesi, kesinleşmesi ve
izlenmesi

MADDE 6 – (1) Düzenlenen gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin kararlar;
a) Tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.
b) Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programına tebliğ tarihi, adına karar düzenle-

nen kişi veya tüzel kişilerin adı, unvanı, vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası ile yabancı
şahıs veya firmaların adı ve unvanı, pasaport numarası, taşıt plakası, cezaların türleri itibariyle
kaynağı da belirtilmek suretiyle kaydedilir ve ödeme, itiraz, kesinleşme, uzlaşma statüleri iz-
lenerek durumları bu programdan takip edilir.

c) Konusu ve yükümlüsünün aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık
bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para ce-
zalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir. Kararların yasal dayanağı olan işlem veya
beyanname bilgileri karara ek yapılmaz, kararın içinde belirtilir.

(2) 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilen kararlar;
a) Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesinde be-

lirtilen 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde,
b) 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesi uyarınca idari itirazda bulunulması halinde

itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bu karara karşı idari yargıya baş-
vurma için 2577 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde,

c) İdari yargıya başvurulması halinde; yargı kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren
söz konusu yargı kararına bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılması için gerekli olan 30
günlük sürenin bittiği tarihte,

ç) İdari yargı kararına karşı bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa başvuru üze-
rine verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması
için gerekli olan 15 günlük sürenin bitiminde,

d) Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde idare
lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte,

kesinleşir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürür-

lükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “başmüdür-

lükleri” ibaresi “bölge müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
“Gümrükler Kontrol Genel Müdürü” ibaresi “Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü” olarak,
(ç) bendinde yer alan “Gümrük Müsteşarı” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı”
olarak ve (d) bendinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Gümrük
ve Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İhbar, şikâyet veya bariz bir şüphe olması durumunda Risk Yönetimi ve Kontrol
Genel Müdürlüğünce Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu veya Çok Zor Durum Halinin Tes-
pitine İlişkin Raporda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı yönünde gerekli inceleme yapılır.
Yapılacak olan inceleme sonucunda oranların hesaplanmasına esas olan bilgilerin doğru olma-
dığının anlaşılması halinde tecil ve taksitlendirme işlemi iptal edilir. Yanıltıcı rapor düzenledi-
ğinin tespit edilmesi halinde, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında Gümrük Kanu-
nunun geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanmakla beraber düzenleyeceği başkaca raporlara
da itibar edilmez.”

“(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının çok zor durum hali tespitleri Risk Yönetimi ve
Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar-
lığa” ibaresi “Bakanlığa”, “Başmüdürlüğe veya Başmüdürlük” ibaresi “Bölge Müdürlüğüne
veya Bölge Müdürlüğü” olarak, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Gümrük ve Muha-
faza Başmüdürlüğü veya Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü” ibaresi “Bölge Müdürlüğü
veya Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü” olarak, aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında
yer alan “Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne)” ibaresi “Bakanlığa (Risk
Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Güm-
rükler Kontrol Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlığımıza” ibaresi
“Bakanlığımıza” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gümrük ve
muhafaza başmüdürlüğü veya Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü” ibaresi “Bölge Müdür-
lüğü veya Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 35 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlığımıza” ibareleri
“Bakanlığımıza” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinde yer alan “Müsteşarlık (Gümrükler
Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlık (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.”
MADDE 14 – Aynı Tebliğe ekli Ek 2, Ek 4 ve Ek 8’de yer alan “Başbakanlık Gümrük

Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

1 Haziran 2013 

CUMARTESİ 
Sayı : 28664 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TOHUMLUK LABORATUAR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzce; 

Genel Müdürlük Makine İmalat ve İkmal Şube Müdürlüğü ihtiyacı Tohumluk Laboratuar 

Malzemeleri satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü 

oranında geçici teminat verilecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 26/06/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 

03/07/2013 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

A D R E S : 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tel: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0 312) 425 59 55 4700/1-1 

————— 

1.000 BAŞ DAMIZLIK HALEP KEÇİSİ SATIN ALINACAKTIR 

Genel Müdürlüğümüzce yurtiçinden 1.000 baş damızlık Halep Keçisi satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 25/06/2013 Salı günü saat 14.30’a kadar 

TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 

02/07/2013 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

A D R E S : 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tel: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0 312) 425 59 55 4701/1-1 
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LABORATUAR CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel Araştırma projeleri kapsamında 2 Kalem Laboratuar cihazları 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi 

uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2013/69928 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 1 

06800 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312-210 35 91 - Fax: 210 35 86 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

 Malzemenin Adı Miktarı Birimi 

 I. Grup Laboratuar Cihazları 

 Multimod Mikroplaka Okuyucu Sistemi  1 Adet 

 II. Grup Laboratuar Cihazları 

 Mekanik Test Sistemi 1 Adet 

 

b) Teslim yeri : ODTÜ BİOMATEN Merkezi 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1.Kat Satın Alma 

Komisyon Odası 

b) Tarihi ve saati : 24.06.2013 - 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

kriterler 

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler, 

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate vb.) idareye sunacaktır. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır. 

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs 

Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu 

hesabına 60,00 TL. (Altmış Türk Lirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin 

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

8 - Teklifler 24.06.2013 Pazartesi günü, saat 11:00’e kadar ihale dokümanının alındığı 

yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4693/1-1 
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4 ADET ELEKTRİKLİ MONORAY VİNÇ SATIN ALINACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

"4 Adet Elektrikli Monoray Vinç Temini Mal Alım İşi" açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/66421 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Milas/Ören Karayolu 40. Km. PK. 27 Ören-

Milas-MUGLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00-532 30 01 

c) Elektronik posta adresi : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü'ne bağlı Kemerköy Termik Santralı'nın 

türbin 0 m kodu kondanse tahliye ve servis suyu 

pompaları üzerinde kullanılmak üzere, 4 adet elektrikli 

monoray vinçlere benzer özelliklerde (5 tonluk çift hızlı 

olarak) yedek vinç temin edilmesi işidir. 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören Milas/MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19/06/2013 Çarşamba, saat 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Milas Şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 no'lu 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 ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

2 - Teklifler, 19/06/2013 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim 

ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 
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3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3 'ü oranında geçici teminat verecektir. 

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

günü olmalıdır. 

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İmalat Kalite Belgesi (TSE veya ISO 9001:2008) ve CE Belgesi tekliflerle birlikte 

sunulacaktır. 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu mal alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3’ncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İhale Dokümanı, isteklilerce www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 4588/1-1 

—— • —— 

İNŞAAT YAPIMI VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Adapazarı Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALENİN KONUSU: 

Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait Adalı Serdivan Mah. 14 pafta, 1528 ada, 152 nolu 

parsel üzerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

idarenin belirlediği proje uyarınca arsa payı ve işletme hakkı karşılığında idareye verilecek bedel 

karşılığı; inşaat yapımının tüm giderlerinin yüklenici tarafından karşılanmasına ilişkin inşaat 

yapımı ve işletme işi ihalesidir. 

Yapım süresi: İhale dökümanında mevcut projelere göre devam edildiği takdirde yapım 

süresi yer tesliminden itibaren 14 aydır. Mevcut projelerde revizyon sözkonusu olduğunda (ilgili 

Kanun ve Yönetmeliklere uygun olmak; ilgili Belediyesinin ve idarenin onayı alınmak koşulu ile) 

60 gün içerisinde neticelendirilecektir. Bu süre yapım süresine dahil edilmeyecektir. 

2 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: 

İhale şartnamesi Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin 

edilecektir. 

Şartname Bedeli: 1.000,00 ¨ dir. 

3 - İHALENIN NEREDE, HANGI SAATTE, TARİHTE VE USULDE YAPILACAĞI: 

İhale 12/06/2013 Çarşamba Günü saat 14:00 da Cumhuriyet Mah. Kolağası sok No. 3 

Adapazarı-SAKARYA adresinde hizmet veren Adapazarı Belediyesinin Meclis Salonunda 

Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

Asgari teklif: Teklif arsa mülkiyeti üzerinde idare adına bırakılacak asgari %25’lik payı 

ifade etmektedir. İhale bu oran üzerinden arttırılarak yapılacaktır. 

4 - MUHAMMEN BEDEL: 19.925.133,69 ¨ 

Geçici teminat bedeli : (Muhammen bedelin %3’ü olup) 597.754,01 ¨ dir. 

5 - İSTENİLEN BELGELER: 

a - Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge. 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

b - Vergi borcu olmadığına dair belge. 

c - İhaleye katılacak gerçek kişi ise Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi, temsili 

durumda ise noterce tasdikli vekaletname 

d - İhaleye katılan tüzel kişilik ise Ticaret Sicil Gazetesi ve ihaleye katılacak kişinin tüzel 

kişilik adına yetkili olduğuna dair belge. 

e - Şartname aldığına dair belge. 

h - Malı yeterlilik: Taliplilerin bankalardan kullanılabilir durumda 10.000.000,00 ¨ den az 

olmamak üzere nakit durumu bildirir belge. Bankalardan alınacak yazı ile kanıtlanacaktır. 

ı - İş Bitirme: Benzer işi kendi mülkiyetinde minimum 30.000 m2 lik inşaat alanına sahip 

bir alışveriş merkezini tamamlamış ve işleten veya tek sözleşmeye dayalı minimum 50.000 m2 lik 

alışveriş merkezi iş bitirme belgesi alan kişi ve tüzel kişileri kapsamaktadır. ( Kendi mülkiyetini 

yapıp işletenler iskan belgesi ile belgelemek, tek sözleşmeye dayalı işlerde iş bitirme belgesi ile 

belgelemek zorundadır.) 

j - Yeminli mali müşavir tarafından onaylı Son 5 (beş) yılın ciro ortalaması 

150.000.000,00 ¨ az olmamak. 

k - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

6 - İHALE BEDELİ: 

2.500.000,00 ¨ İhale Bedeli alınacaktır. 

7 - İŞLETME HAKKI KARŞILIĞI İDAREYE VERİLECEK BEDEL: 

İşin tamamlanmasına ve geçici kabulün yapılmasını izleyen 12 ayın sonundan başlamak 

üzere idareye 10 yıl ile sınırlı olmak kaydıyla yıllık 1.000.000,00 ¨ dir. Bu bedel her yıl Tefe-

Tüfe oranında arttırılacaktır. 

8 - TEKLİFLERİN NEREYE VERİLECEĞİ: 

Teklifler 12/06/2013 Çarşamba Günü saat 12:30’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Not: İhale dosyası proje ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünde görülebilir. 

İlan olunur. 4677/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATLARI İLE YAN ÜRÜNLERİ SATILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumundan: 

31/5/2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız aşağıdaki şekilde 

düzeltilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

1. Yerli ve ithal ayrımı yapılmaksızın Kurumumuz Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, 

Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Yozgat Kombinalarımızca Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim/2013 

ayları içerisinde üretilecek olan Büyük ve Küçükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri teklif 

toplamak suretiyle satılacaktır. 

2.  İhale 14 Haziran 2013 günü saat 15.30’de ilgili Kombinalarımızda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartnameler Kombinalarımızdan 50,00 TL. karşılığında alınabilir. 

4. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabi olmadığından satışı yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 4612/1-1 
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29 KALEM SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

29 kalem Sarf Malzeme Alımı (Ekli Liste Muhteviyatı) işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/71225 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 kalem Sarf Malzeme Alımı (Ekli Liste 

Muhteviyatı) 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 11.06.2013 Salı günü saat 15.00 

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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. 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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8. Teklifler, 11.06.2013 Salı günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4704/1-1 
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REAL TİME PCR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Real Time PCR Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/71221 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 297 6133 - 297 6138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Real Time PCR Cihazı 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 11.06.2013 Salı günü saat 14.30 

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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. 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 Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8. Teklifler, 11.06.2013 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4705/1-1 
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TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

İhale kayıt numarası : 2013/67654 

1 - İdarenin :  

a) Adresi  : TTK Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı 

Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 - 67090-

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel : 0.372 259 47 84  

  Faks : 0.372 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr 

İhale dokümanının  

görülebileceği internet adresi : ttk@taskömürü.gov.tr 

 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı  
Kurşunsuz benzin (97 Oktan)  6.400 Lt. 

Motorin 92.500 Lt. 

 

b) Teslim yeri  : Siparişe müteakip Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt, 

akaryakıt istasyonlarından Kurumumuz vasıtalarına 

teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip taşıt 

tanıma sistemi ile akaryakıt, akaryakıt istasyonlarından 

Kurumumuz vasıtalarına ihtiyaç duyuldukça teslim 

edilecek olup, akaryakıtın tamamı ise 365 takvim günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125- 

Zonguldak  

b) Tarihi ve saati  : 24/06/2013 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve 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, 
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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) İhale idari 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,  

e) Şekli ve içeriği İhale idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İhale idari şartnamenin 55 inci maddesinde 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 bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

j) İhale idari şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin 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 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler.  

4.2.1 - İhale tarihinde süresi dolmamış Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 

alınmış akaryakıt dağıtım lisansının fotokopisi (Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş istekliler 

başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir. )  

4.2.2 - Akaryakıtların Tüpraş spektlerine uygunluğunu gösteren belgelerin fotokopileri 

(Kurşunsuz Benzin 97 Oktan Tüpraş Kod No : 240, Motorin Tüpraş Kod No : 403’ün teknik 

özelliklerini, standartlarını, test metotlarını içerecektir) 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düşük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 

6 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. Ödemeye esas para birimi 

Türk Lirası (TL ) olacaktır. 

7 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - 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 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  
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“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 

zorunludur.  

9 - Teklifler en geç 24/06/2013 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.  

10 - 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. 

İhalede kısmi teklif verilemez  

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 4624/1-1 

—— • —— 

ŞEKER AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

Şeker Ambarı Tahmil-Tahliye Hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/68069 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
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2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız içerisinde bulunan Ambarlar ile 

fabrikamıza bağlı bölge depoları ile kiralanan 

depolara şeker istiflenmesi ve şeker satışı sırasında 

şeker yükleme işini kapsamaktadır. 

  İşin miktarı ± % 20 toleranslı 200.000 tondur. 

b) Yapılacağı yer : Fabrika Ambarları, Bölge Depoları ve Kiralık 

depolar 

c) İşin süresi : Bir Yıl (365 gün) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.06.2013 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük 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 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

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

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4625/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 19. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünden:  

154/380 kV’luk E.N.H.İ.B./8.19.1 - E.N.H.İ.B./8.19.2 ve E.N.H.İ.B./8.19.3 (3 Grup) E.İ. 

Hatları Periyodik Kontrol ve Bakım-Onarım Hizmeti TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/69648 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Fabrikalar Mah. 3051 Sok. PK: 218 Kepez/ 

ANTALYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0242 346 50 55 - 0242 345 49 00 

c) Elektronik posta adresi  : 19grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı - E.N.H.İ.B./8.19.1 - E.N.H.İ.B./8.19.2 

ve E.N.H.İ.B./8.19.3 Etap kapsamında yer alan 3 

grup E.İ. Hattının Periyodik Kontrol Bakım-

Onarım İşleri ile ilgili hizmetlerin Teknik 

Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda 

Gruplar halinde hizmet alımı yolu ile yaptırılması. 

  E.N.H.İ.B./8.19.1. Grup:380,940 km. 

  E.N.H.İ.B./8.19.2. Grup:447,53 km 

  E.N.H.İ.B./8.19.3. Grup:317,527 km’dir. Hatlara 

ait detay bilgileri Teknik Şartname Ekleri 

içerisinde yer almaktadır. 

b) Yapılacağı yer : ANTALYA İl sınırları içinde yer alan E.İ. 

Hatlarıdır. 

c) İşin süresi : E.N.H.İ.B / 8.19.1 Grubu 29 ay 

  E.N.H.İ.B / 8.19.2 Grubu 26 ay 

  E.N.H.İ.B / 8.19.3 Grubu 29 ay’dır 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Fabrikalar Mah. 3051 Sok. PK:218 

Kepez/ANTALYA İhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10.06.2013 Pazartesi günü saat: 10:00 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

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, 

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, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler: 

Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösterir, yerli bankalardan 

alınacak belgeler. 

4.2.1. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 
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b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. 

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. 

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler 

İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi 

birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini gösteren belgeler. 

4.3.1.1 - a) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel 

sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

b) İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı 

taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki 

İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş) puanı sağlaması şarttır. 

4.3.2 - İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. 

4.3.3 - Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi kabul 

edilecektir. 
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4.3.4 - İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi 

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

İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat Sözleşme düzenlenecektir. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta 

yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 128,00 Türk Lirası doküman 

bedelini VAKIFBANK 100.YIL ŞB.IBAN TR87 0001 5001 5800 7285 3736 90 no’lu banka 

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 ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar: TEİAŞ 19.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Fabrikalar Mah. 3051 Sok. P.K: 218 Kepez/ANTALYA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat Sözleşme düzenlenecektir. İhale sonucu, bir 

istekliye birden fazla grubun ihale edilmesi durumunda her grup için ayrı ayrı birim fiyat 

üzerinden sözleşme yapılacaktır. 

10 - Bu hizmet alımı ihalesinde kısmi teklif verilemez. Teklifler grup bazında verilecektir. 

(verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının tamamı içindir.) İstekliler her grup için ayrı ayrı 

olmak üzere birden fazla grup için teklif verebilecektir. 

Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı 

teklife sahip istekliye ihale edilecektir. 

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. 4687/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler: 

Başvuru Dilekçesi, 

Özgeçmişi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım, 

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 
 

Fakülte Bölüm Unvanı Adet Açıklama 

Mühendislik 
Endüstri Mühendisliği Profesör 1  

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesör 1  
 

Başvuru için gerekli belgeler, Işık Üniversitesi Rektörlüğü, Meşrutiyet Köyü Üniversite 

Sokak No:2 Şile/İstanbul, adresine elden teslim yapılacaktır. Başvuru süresi ilan tarihinden 

itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr 

adresinde yer almaktadır. 4640/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Eskişehir Birlik Vakfı (kısa Adı ESBİR) 

VAKFEDENLER: Sadi KAYA, Erkani ŞAHİN, Taki ARSLAN, Murat CANÖZER, 

Mustafa KELEŞOĞLU, Halil ÇETİNTÜRK, Ender UZUNPINAR, Bülent CANARSLAN, Erhan 

SELVİ, Tuncer KÖKÜER 

VAKFIN İKAMETGAHI: ESKİŞEHİR 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/04/2013 tarih ve E. 2013/110 K. 2013/179 

VAKFIN AMACI: İnsanımızın inançlı, ahlaklı, vatansever, kültürlü, ilmi ve entelektüel 

seviyesi yüksek birer şahsiyet olarak yetişmelerine katkıda bulunma ve milletimizin birlik, 

beraberlik ve huzur içinde gelişmesini, ilerlemesini sağlamak ve eğitim, sağlık, kültür, turizm, 

spor konularında faaliyette bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Paşa Mahallesi, 20N-IVd 

Pafta, 52 Ada, 24 parselde bulunan arsa ve üzerine inşaa edilen bina ile 5.000.-TL Nakit 

YÖNETİM KURULU: Mustafa KELEŞOĞLU, Murat CANÖZER, Ender UZUNPINAR, 

Tuncer KÖKÜER Bülent CANARSLAN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden 

artan mal varlığı gayece aynı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4699/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

01.05.2013 tarihli ve 28634 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Doğukan KÜÇÜK’ün 

(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61897)” ifadesinin çıkarılması ve bu ifadenin 

yerine “Doğukan KÜÇÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61897)” 

ifadesinin eklenmesi 23.05.2013 tarihli ve 4687 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4710/1-1 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 

 

 



1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 
 

 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664

Sayfa

1

2

23

30

34
38

41

41

42

53

55

83
85

104

119

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 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 Tezkerenin Makedonya Cumhuriyeti Kısmının İptaline Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi

Hakkında Yönetmelik
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5)’in

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/35)’in

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel

Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(No: 2013/28)

— Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




