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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal arazilerin toplulaştırması ve dağıtı-

mına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, köy gelişimi, kırsal alan düzenlemesi, tarımsal arazi

toplulaştırması ve dağıtımı ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve

Arazi Kullanımı Kanununun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile: Karı, koca ve varsa birlikte oturan reşit olmayan çocuklardan meydana gelen

müesseseyi,

b) Arazi: Toprak, iklim, topoğrafya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda

etkisi altında bulunan yeryüzü parçasını,

c) Arazi derecelendirilmesi: Arazi toplulaştırma işlemlerinde toprağın, doğal ve sürekli

özellikleri, arazinin yerleşim yerine veya işletme merkezine olan mesafesi ile toprak ve verim-

lilik etütleri esas alınarak bulunan ve arazinin değişimine esas olacak değerleri,

ç) Arazi derecelendirme komisyonu: Arazi derecelendirme işlemlerini yapmaya yetkili

komisyonu,

d) Arazi toplulaştırması: Arazilerin doğal ve yapay etkilerle bozulmasını ve parçalan-

masını önlemek, parçalanmış arazilerde ise doğal özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyet

hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal

yönden daha işlevsel yeni parsellerin oluşturulmasını ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı

değerlendirilerek kullanım şekillerinin belirlenmesini ve arazi gelişimi hizmetlerinin sağlan-

masını,

e) Arazi yetenek sınıflaması: Toprak bozulmasına neden olmayacak şekilde arazinin en

uygun kullanım şeklini belirlemek için kullanım ve koruma verilerini bir araya getirerek temel

toprak etütlerine ve iklim koşullarına dayalı yapılan planlamalara yönelik arazi sınıflamasını,

f) Arsa: Yerleşim alanları içinde veya dışında konut, sanayi, ticaret, turizm ve benzeri

amaçlarla yerleşim için imar planı yapılmış veya bu amaçla kullanılan, planı bulunmayan yoğun

yerleşim alanları içinde kalan arazileri,

g) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Makineli tarımda toplam işlem zamanları ve alan

kayıplarını optimum yapabilen, arazi nitelikleri, ürün deseni ve potansiyeline göre Bakanlık

tarafından belirlenen ve daha fazla küçültülemeyecek en küçük parsel büyüklüğünü,
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ğ) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

h) Blok: Yol, kanal, dere gibi yapay ve doğal sınırlarla çevrili parseller topluluğunu,

ı) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

i) Dikili tarım arazisi: Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre eko-

lojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel,

bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,

j) Kamu yararı kararı: Bakanlıklarca yatırım programına alınmış yatırımlar veya insan,

toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte olmayan, ekonomik, ekolojik ve top-

lumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayan, kişiler ve toplum yararı

birlikte gözetilerek ilgili bakanlık tarafından alınan kararı,

k) Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu,

l) Kırsal alan düzenlemesi: Kırsal yerleşim birimlerinin yaşam ve çevre koşullarının

iyileştirilmesi amacı ile yerleşim yerinin ve tarımsal üretim yapılan arazinin toprak koruma,

ıslah, sulama gibi köy gelişimi için tüm altyapı hizmetlerinin ve yerleşim birimlerine ait ka-

dastral sınırların arazitoplulaştırma amacına uygun olarak planlanmasını ve uygulanmasını,

m) Köy Gelişme Alanı: Mevcut köylerin iskan yönünden geliştirilme alanlarını,

n) Kurul: Toprak koruma kurulunu,

o) Kuru tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu su-

yun, sadece doğal yağışlarla karşılandığı arazileri,

ö) Marjinal tarım arazisi: Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım ara-

zileri dışında kalan, toprak ve topoğrafik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel

toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazileri,

p) Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özel-

liklerinin kombinasyonu, yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topoğrafik

sınırlamaları olmayan veya çok az olan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâlihazır

tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazileri,

r) Özel arazi toplulaştırması: İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile tarımsal amaçlı

faaliyette bulunan kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşlarının, hizmet

konuları ile ilgili arazi teminini de kapsayacak şekilde yapacakları arazi toplulaştırmasını ve

tarla içi geliştirme hizmetlerini,

s) Özel ürün arazisi: Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topoğrafik sınırla-

maları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı, ancak

özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği,

ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,

ş) Parsel birim değeri: Farklı derecedeki arazilerin denklik dönüşüm katsayısı ile aynı

birime indirgenmiş parsel değerini,

t) Proje alanı: Arazi toplulaştırması ve/veya kırsal alan düzenlemesinin yapılacağı yer-

leşim biriminin kadastral sınırları içinde kalan alanı,
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u) Proje birimi: Arazi toplulaştırma projesinin hazırlanması ve uygulanması amacı ile

proje idaresi bünyesinde birisi başkan, konusunda uzman en az iki ziraat mühendisi ve bir

harita mühendisi olmak üzere en az üç kişiden oluşturulan ekibi,

ü) Proje idaresi: Arazi toplulaştırması yapan, Bakanlık, il özel idareleri, belediyeler ve

köy tüzel kişilikleri ile tarımsal amaçlı faaliyette bulunan kooperatifler, birlikler gibi tüzel ki-

şilikler ve diğer kamu kuruluşlarını,

v) Sabit tesis: Ev, ahır, samanlık, ambar, kuyu gibi yapılar ile dikili tarım arazilerini,

y) Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu su-

yun, kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri,

z) Tahsisli arazi: Bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmek üzere, Hazinenin özel

mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan, vasfı ve hâ-

lihazır kullanım şekline bakılmaksızın toplulaştırma kapsamında değerlendirilebilecek yerler-

den Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığa tahsis edilen yerleri,

aa) Tarım arazileri sınıfı: Doğal özellikleri ve yapılan tarım şekline göre nitelikleri Ba-

kanlıkça belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, marjinal

tarım arazilerini,

bb) Tarım arazisi: Toprak, topoğrafya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun

olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah

edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

cc) Tarla içi geliştirme hizmetleri: Sulama, drenaj, toprak koruma, toprak ıslahı, tesviye

ile ağaç, çalı temizleme, taş toplama, tarla içi yolları, dere ıslahı ve sanat yapıları gibi arazi ge-

liştirme hizmetlerini,

çç) Toprak: Mineral ve organik maddelerin parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yer-

yüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı ve doğal kaynağı,

dd) Yeşil bant: Tarla içi ve bağlantı yollarına paralel olarak en az 5 metre genişliğinde

ağaçlandırılmak üzere planlanan alanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kırsal Alan Düzenlemesi

Kırsal alan düzenlemesi

MADDE 5 – (1) Proje idareleri veya kurulların talebi üzerine Bakanlığın uygun görüşü

alınarak proje idareleri kırsal alan düzenlemesi yapar veya yaptırır.

(2) Kırsal alan düzenlemesi; Bakanlar Kurulunca ilan edilen proje alanlarında, gerçek

ve tüzel kişiler ile kamuya ait tarım arazilerinin parsel sayısının asgariye indirilerek birleştiril-

mesi ve yeniden düzenlenmesi, gerektiğinde genişletilmesi, toprakların verimli bir şekilde iş-

letilmesi ve bu durumun korunması, ucuz ve kaliteli üretimin artırılmasına imkan sağlayan ön-

lemlerin alınması, toprakların ekonomik bir şekilde işlenmesini sağlamak için yol, sulama ve

drenaj şebekelerinin kurulması, arazi tesviyesi, erozyon önleyici tesisler ve yan dere yatağı ıs-

lahının yapılması, arazi yeteneği ve toprak özelliklerine göre çayır, mera dâhil tüm bitkisel üre-

tim alanlarının belirlenmesi, mevcut mera alanlarının 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera
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Kanununun ilgili hükümlerinde öngörülen şekilde düzenlenmesi, çevrenin ve doğanın korun-

ması ve iyileştirilmesi, iskân sahaları ve sosyal ve kültürel kamu tesisleri ile proje sahalarındaki

ortak tesislerin kapladığı alanlar için arsa ve arazi ihtiyaçlarının karşılanması ve köy yerleşim

yerlerinin düzenli oluşturulmasını kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arazi Toplulaştırması

Arazi toplulaştırma alanlarının tespiti ve kesinleşmesi

MADDE 6 – (1) Tarım kesiminde yaşayabilir işletmeler kurmak ve tarım arazilerinin

rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla parsel büyüklüklerinin optimum ölçülerde oluşması,

mevcut parsel deseninin parseller arası ulaşım, modern sulama ve tarımsal mekanizasyon tek-

niklerinin gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi ve gerekli olması durumunda tarla içi

geliştirme hizmetlerinin yapılması için; arazinin yarısından çoğuna malik bulunan ve sayıca

maliklerin yarısından fazlasını oluşturanların muvafakati üzerine isteğe bağlı, Bakanlığın veya

kurulların talebi üzerine kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın, arazi toplulaştırması

yapılmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile proje sahası belirlenir.

(2) Bakanlar Kurulunun bu kararı toplulaştırma ve diğer işlemler yönünden kamu yararı

kararı sayılır. Bu kararın Resmî Gazete’de ilanından sonra, toplulaştırma alanı sınırları da be-

lirtilmek suretiyle ilgili muhtarlık veya belediye ve mahallin en büyük mülki idare amirine bil-

dirilir, karar mahallinde alışılmış araçlarla ilan edilir.

(3) Bu karara göre proje bazında arazi toplulaştırması, proje idaresinin sorumluluğunda

yapılır veya yaptırılır.

(4) Arazi toplulaştırma projesi, belirlenen yerleşim birimlerinin kadastral sınırları içe-

risinde kalan arazilerde uygulanır. Ancak sulama ve rehabilitasyon projelerinde proje sahasında

kalan alanı kadastral alanına göre çok küçük olan yerleşim alanlarında sulama veya rehabili-

tasyon alanı proje alanı olarak kabul edilir. Toplulaştırma projesi uygulama alanına, bir veya

birden çok yerleşim birimine ait araziler de girebilir.

(5) Bakanlar Kurulunca ilan edilen toplulaştırma proje alanı, kullanım şekilleri ve arazi

özellikleri dikkate alınarak kendi içerisinde toplulaştırma yapılması için birden fazla uygulama

alanına ayrılabilir.

(6) Proje kapsamında yapılacak çalışmalara temel oluşturmak üzere arazi topoğrafyası,

sabit tesisler ve benzeri ayrıntıları gösteren hâlihazır haritası yapılır veya yaptırılır.

(7) Arazi toplulaştırmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayım-

lanmasını müteakip mahallinde ilanından sonra yapılacak olan sabit tesisler arazi toplulaştır-

masında dikkate alınmaz ve ihtilaf halinde bunlar tazminata konu olamaz.

(8) Bakanlık, arazi toplulaştırmasının etkinliğini artırmak için toplulaştırma uygulama-

sını yapan kuruluş ve diğer ilgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlar.

(9) Proje Sahası olarak ilan edilen alanlar ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Yatırımcı

kurum ve kuruluşlardan bilgilendirme ile birlikte söz konusu alana ilişkin projelerinin bulunup

bulunmadığına dair bilgi talep edilir.
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Özel arazi toplulaştırması

MADDE 7 – (1) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile tarımsal amaçlı faaliyette

bulunan kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya diğer kamu kuruluşları proje idaresi

olarak özel arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yapmak istemeleri duru-

munda toplulaştırmanın gerekçesini ve isteğe bağlı olup olmadığını belirten raporla birlikte

toplulaştırmayı uygulayacak proje birimini kurula veya Bakanlığa bildirirler.

(2) İsteğin uygun görülmesi durumunda, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı

ile proje alanı kesinleşir ve Resmî Gazete’de ilan edilir.

(3) Başvuruda bulunan proje idaresi, proje alanı ile ilgili her türlü çalışma ve değerlen-

dirmeyi içeren planlama raporunu onay için Bakanlığa iletir.

(4) Toplulaştırma kapsamında yapılan tüm faaliyetleri ve parsel planlamalarını içeren

uygulama projesi Bakanlıkça onaylandıktan sonra kesinleşir.

(5) Özel arazi toplulaştırması yapmak isteyen proje idaresi, bir ziraat mühendisi ve bir

harita mühendisi ile bir inşaat mühendisi ya da tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu zi-

raat mühendisinden oluşan gerekli teknik personeli proje süresince istihdam etmek zorundadır.

(6) Özel arazi toplulaştırması yapan proje idaresi kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan

arazi miktarını toplulaştırma yoluyla karşılayabilir.

(7) Aynı alanda birden fazla kurum ve kuruluş tarafından toplulaştırma ve/veya tarla

içi geliştirme hizmeti yapmak talebinde bulunulması halinde, toplulaştırma ve/veya tarla içi

geliştirme hizmetini yapacak kuruluş Bakanlık tarafından belirlenir.

(8) Bakanlık tarafından yapılan toplulaştırma projelerinde uygulanan usul ve esaslar,

özel toplulaştırma projelerinde de uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arazi Toplulaştırma Uygulaması

Kadastro işlemleri

MADDE 8 – (1) Arazi toplulaştırması, kadastrosu yapılmış olan yerlerde uygulanır.

Belirlenen toplulaştırma alanı içerisinde bir kısım alanın kadastro paftalarının yenilenmesi ge-

rekiyorsa, bu yerlerin kadastro veya yenileme işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce

öncelikle yapılır veya yaptırılır.

Arazi malikleri ile ön görüşme yapılması ve muvafakat alınması

MADDE 9 – (1) Uygulamada isteğe bağlı toplulaştırma projelerine öncelik tanınır.

(2) Proje birimince, proje alanı içinde bulunan arazi malikleri ile yerel yönetim temsil-

cilerinin katıldıkları bir toplantı düzenlenerek proje ile ilgili olarak kamu ve bireysel yararlara

yönelik istekler saptanır. Projeye giren işler ayrıntılı olarak açıklanır. Toplulaştırma alanı; mül-

kiyet, toprak koruma, arazi bozulması, tarımsal sulama, ekolojik yapı ve diğer tarla içi geliş-

tirme hizmetleri yönünden incelenerek proje kapsamına girecek işler belirlenir. Toplantıda alı-

nan kararlar ve yapılacak işler yerel imkânlarla duyurulur.

(3) İsteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde toplulaştırılması istenen arazilerin

yarısından çoğuna malik bulunan ve sayıca maliklerin yarısından fazlasını teşkil eden arazi sa-

hiplerinin veya vekillerinin yazılı muvafakati ile yapılır. Muvafakat alınma işlemi Bakanlar

Kurulu kararı öncesinde yapılır ve gerekçeye eklenir.
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Tapu siciline belirtme konulması

MADDE 10 – (1) Arazi toplulaştırması yapılmasına karar verilen yerlerdeki parsellerin

tapu kütüğü sayfalarının beyanlar hanesine toplulaştırma alanına girdiğine dair belirtme ko-

nulması, proje idarelerinin isteği üzerine Bakanlık veya valilikler tarafından ilgili tapu müdür-

lüklerinden talep edilir. Bu belirtme tarihinden itibaren toplulaştırma işlemi tamamlanıp tapuya

tescili sonuçlandırılıncaya kadar toplulaştırma alanındaki taşınmazlarda üzerindeki tescilsiz

iktisap halleri hariç malik ya da hak sahiplerinin talebine bağlı her türlü devir, temlik, ipotek

ve satış vaadi, ifraz ve taksim, ayni ve şahsi haklar ile belirtme işlemleri proje idaresinin uygun

görmesi halindeki talebi ve Bakanlık veya valiliklerin izni ile yapılır.

(2) Herhangi bir nedenle dava konusu edilmiş olup yargılama süreci devam eden, top-

lulaştırma alanındaki taşınmazlara ilişkin toplulaştırma kararı alındığı ve tapu siciline belirtme

yapıldığı hususları ilgili mahkemelere bildirilir. Mahkeme kararı ile yapılan her türlü devir,

temlik ve ifraz işlemlerinin sonucu ilgili tapu sicil müdürlüklerince Bakanlığa veya valiliğe

bildirilir.

(3) Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taah-

hütlerini aynen kabul etmiş sayılır.

Toplulaştırma alanlarında alınacak önlemler

MADDE 11 – (1) Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için üç

yılı geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de

görüşü alınarak proje birimince kararlaştırılır. Alınan bu karar, gerekçeleri ile birlikte yerel im-

kânlarla duyurulur. Tarımsal desteklerin uygulanmasında, önerilen bitki desenlerini uygula-

yanlara öncelik verilir. Bu karara uyulmaması uygulamayı geciktirmez.

(2) Erozyon tehlikesi bulunan alanlarda bitki örtüsünün korunması ve geliştirilmesi için

doğal dengeyi bozmamak kaydıyla proje idaresi tarafından yeşil bant alanları planlamak da

dâhil olmak üzere gerekli tedbirler alınır.

(3) Toplulaştırma projesinin arazi çalışmalarına başlanacağı, mahalli ekim mevsiminden

en az otuz gün önce yerel imkânlarla duyurulur.

(4) Uygulama sahasındaki çiftçilerin birinci seneki kayıpları için zarar, ziyan bedelleri

ile daha sonraki yıllardaki kısıtlamalardan dolayı oluşan ürün kayıpları toplulaştırmayı yürüten

idare tarafından karşılanır.

Arazi derecelendirme komisyonu

MADDE 12 – (1) Arazi derecelendirme işlemleri arazi derecelendirme komisyonunca

yapılır.

(2) Arazi derecelendirme komisyonu;

a) Proje idaresince belirlenecek başkan dâhil biri ziraat mühendisi olmak üzere proje

biriminden üç asıl bir yedek üye,

b) Köylerde köy muhtarı veya belirleyeceği bir asıl bir yedek üye, belediyelerde, bele-

diye başkanının belirleyeceği konusunda uzman bir asıl bir yedek üye, il özel idarelerinde va-

linin, büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediye başkanının belirleyeceği konusunda uz-

man bir asıl bir yedek üye,
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c) Proje alanında arazisi bulunan maliklerin kendi aralarından seçecekleri iki asıl bir

yedek üye,

olmak üzere altı asıl üç yedek üyeden oluşur.

(3) Proje birimi başkanı aynı zamanda arazi derecelendirme komisyonu başkanıdır. Ko-

misyon üyeleri kendilerine, eşlerine veya birinci derece akrabalarına ait arazilerin derecelen-

dirilmesine yapılan itirazın incelenmesinde görev alamaz. Asıl üyenin katılamadığı toplantılara

yedek üye katılır. Herhangi bir nedenle komisyondaki görevinden ayrılan üyenin yerine aynı

usule göre yeni üye belirlenir.

(4) Arazi derecelendirme komisyonu çoğunluk sağlanarak toplanır ve kararlar oy çok-

luğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınır.

(5) Parsellerin yerlerinin değiştirilmesine maliklerinin yazılı olarak muvafakat vermeleri

durumunda arazi derecelendirme komisyonu oluşturulmaz.

(6) İlgili yerleşim birimi tarafından arazi derecelendirme ve komisyona üye bildirilme-

mesi halinde yerleşim biriminin bağlı olduğu mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından

resen üye atanır.

Arazi derecelendirmesi

MADDE 13 – (1) Arazi derecelendirme komisyonu tarafından, toplulaştırma alanında

bulunan araziler, aynı değerde yeni arazi verilebilmesi amacıyla proje birimince yapılan veya

yaptırılan ve toprağın kalıcı ve değişken özelliklerini belirleyen toprak ve verimlilik etütleri,

yerleşim yerlerine veya işletme merkezlerine uzaklığı ve arazinin diğer özellikleri göz önüne

alınarak derecelendirilir. Buna göre derecelendirme katsayıları belirlenir. Belirlenen katsayılar

kadastral parsel alanları ile çarpılarak parsellerin birim cinsinden değerleri elde edilir. Bulunan

bu değer üzerinden yeni parselasyon yapılır.

(2) Arazi derecelendirmede, arazi üzerindeki sabit tesisler dikkate alınmaz.

(3) Arazi derecelendirme sınırları mülkiyet sınırları dikkate alınmadan, birinci fıkrada

belirtilen esaslara göre, toprak ve diğer arazi özelliklerini gösteren harita üzerinden yapılır.

Malikleri bilgilendirmede kolaylık sağlamak amacıyla arazi derecelendirme haritaları uygun

ölçekte hazırlanır.

Arazi derecelendirilmesinin ilanı

MADDE 14 – (1) Arazi derecelendirme komisyonu tarafından tespit edilen dönüşüm

katsayılarını ve parsellerin birim değeri cinsinden karşılıklarını gösterir mülkiyet listesi ve arazi

derecelendirme haritası, muhtarlık veya belediyece uygun görülecek yerlerde on beş gün süre

ile asılarak ilan olunur ve yerel imkânlarla duyurulur. Askıdan indirme tutanakla saptanır.

(2) Arazi malikleri ve diğer ilgililer, arazi derecelendirme haritası ile liste ve tablosuna

ilişkin itirazlarını, ilan süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yazılı olarak arazi dere-

celendirme komisyonuna yapabilirler. Arazi derecelendirme komisyonu, yapılan itirazları en

geç on beş gün içinde karara bağlayarak ilgililere yazılı olarak bildirir ve yeniden on beş gün

süre ile askıya çıkararak ilan eder. Arazi malikleri ve diğer ilgililer ilan süresinin bitiminden

itibaren on beş gün içinde, proje idaresine itiraz edebilirler. Proje idaresi bu itirazları otuz gün

içinde karara bağlar. Proje idaresinin kararı kesin olup ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Süresi içinde itiraz edilmeyen arazi derecelendirmeleri kesinleşir.
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Ortak kullanım ve kamu tesisleri

MADDE 15 – (1) Ortak kullanım için kesinti payı parsel planlamasından önce belirle-

nir. Arazi toplulaştırma proje alanlarında, gölet, baraj, yol, sulama ve tahliye kanalları, elektrik

iletim tesisleri ve diğer tesislerin sadece toplulaştırma proje alanına hizmet eden ayrıntıları için

gerekli olan arazi, öncelikle ortak katılım payından karşılanır. Bu yolla karşılanamayan arazi,

Hazine arazilerinden veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerden, bunların

yeterli olmadığı durumlarda gerçek ve tüzel kişilerden anlaşma veya kamulaştırma yoluyla

karşılanabilir. Ortak katılım payı için herhangi bir bedel ödenmez. Ortak katılım payları üze-

rindeki bütünleyici parçalar için proje idarelerince kamulaştırma yapılabilir.

(2) Ortak kullanım alanı kesinti payı proje alanındaki tüm arazilerden en fazla yüzde

on oranında kesilir. Proje sahasında kamulaştırma yolu ile edinilen kamu idarelerine ait taşın-

mazlardan ilgili idarenin muvafakati alınmadan kesinti yapılamaz. Ortak kullanım alanı kesinti

payı yerleşim birimi bazında hesaplanmakla birlikte, farklı mahallelerden oluşan köylerin,

köy ve mezra anlaşmazlığının olduğu yerleşim birimlerinin, resmi olarak bölünmüş, ancak

kadastrosu ayrılmamış yerleşim birimlerinin ve projenin uygulanmasında sorun teşkil edebi-

lecek durumların olduğu zorunlu hallerde farklı kesinti payı uygulanabilir.

(3) Ortak kullanım tesisleri dışında kamuya ait karayolları, demiryolları, havaalanları,

elektrik iletim tesisleri, barajlar, göletler ve buna benzer kamu yatırımları için gerekli olan alan,

Hazine arazilerinden, Hazine arazilerinin yeterli olmadığı veya bulunmadığı yerlerde ise ilgili

idarelerce belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde fiziki tesislerin yapılacağı alana bağlı kalın-

maksızın gerçek ve tüzel kişilerinden anlaşma yoluyla karşılanabilir.

(4) Uygulama sırasında tescil haricinden gelen fazla miktar Hazine adına tescil edilir.

(5) Toplulaştırma yapılacak alanda sulama projesi olması halinde, şayet sulama projesi

revizyona veya yenilemeye ihtiyaç duyulmayacak derecede kullanılabilir durumda ise; mevcut

sulama şebekesi güzergâhı göz önüne alınarak sulama şebekesinin entegre olacağı bir toplu-

laştırma projesi yapılır.

Parsellerin yeniden düzenlenmesi

MADDE 16 – (1) Proje idaresi tarafından çevre ve doğanın korunması ve iyileştirilmesi

dikkate alınarak proje alanının yeniden düzenlenmesi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak

yapılır veya yaptırılır:

a) Yeni blokların oluşturulmasında, yerleşim birimleri arasındaki mevcut veya yeni dü-

zenlenecek kadastral sınır, mevcut yol, kanal, tesis ve projeleri ile topoğrafik yapı dikkate alınır.

Oluşturulan Blok Planları Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra parselasyon çalışmalarına

başlanır.

b) Maliklerin istekleri de dikkate alınarak parsellerin arazi derecelendirmedeki hake-

dişlerden azami yüzde on ortak katılım payı düşüldükten sonra kalan miktarın toplamına eşit

değerdeki alan, mümkünse tek parsel olarak tercih sırasına göre verilir.

c) Maliklere ait şerhli ve takyitli, parçalı ve hisseli araziler, bu halleriyle yeni parsellere

taşınarak toplulaştırılır.
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ç) Sabit tesisler ile çevre ve doğaya görünüm güzelliği veren arazi, yapı ve tesisler eski

maliklerine verilecek şekilde parsel planlaması yapılır. Ancak mal sahibinin birden fazla bu

özellikte sabit tesisi var ise malikin bunlardan birinin etrafındaki toplulaştırma isteği dikkate

alınır.

d) Proje alanında birden fazla yerleşim birimleri arasındaki alan değişikliklerine ilişkin

kadastral sınır değişiklikleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

e) Dikili tarım arazileri ile seraların olduğu alanlar gerektiğinde kendi içinde toplulaş-

tırmaya konu olur. Bu yerlerde parsel büyüklükleri yörenin ihtiyaçlarına göre belirlenir.

f) Kamu kuruluşlarınca tesis edilmiş olan irtifak hakları, derecelendirme ile denklik

sağlanarak, uygulama sonucu oluşacak yeni parsellere maliklerin muvafakati alınmadan ve be-

del ödenmeden aktarılır.

g) Çayır ve meralar, ortak katılım payı kesintisi yapılarak, toplulaştırmaya dâhil edilip

mümkün olduğunca sulama, tahliye ve yol sisteminden faydalandırılır.

ğ) Proje sahasındaki sabit tesislerin tescilleri yapılmış olsun ya da olmasın tüm dokü-

manları ilgili kişi ve kuruluşlardan temin edilerek bunlardan yerleri değiştirilemeyecek olanların

mevcut durumları korunur.

h) Mevcut hali ile korunamayan ancak korunması gereken sabit tesis içeren parsellerde

kesinti miktarı kadar alan, hazine arazisinin buraya taşınması ile karşılanabilir. Buna rağmen

karşılanamayan sabit tesisler için ödeme yapılabilir.

Yeni parselasyon planlarının askıya çıkarılması ve onaylanması

MADDE 17 – (1) Proje idaresince arazi derecelendirmeleri esas alınarak yapılan veya

yaptırılan yeni parselasyon planı ve yeni mülkiyet listeleri mahallinde on beş gün süre ile askıya

çıkarılarak ilan edilir. Arazi malikleri ve diğer ilgililer ilan süresinin bitiminden itibaren on beş

gün içinde proje idaresine itiraz edebilirler, itirazlar en geç otuz gün içinde karara bağlanır.

Yeni parselasyon planı ve yeni mülkiyet listeleri Bakanlığın onayı ile kesinleşir.

(2) Kesinleşen parselasyon planına uygun olarak yeni parseller hak sahiplerine dağıtılır.

Dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerine iadeli taahhütlü resmi

yazı ile yeni parselleri parselasyon kroki örneği ile bildirilir.

(3) Anlaşmazlıkların parselasyon planının onayından sonra sonuçlanması halinde, ilave

alan ihtiyacı öncelikle tahsisli arazilerden, mümkün olmaması durumunda kamulaştırma bedeli

ödenerek karşılanır. Fazla arazi verilmiş fazla miktar için rayiç bedeli malikten talep edilir.

Malik, bu bedeli ödemekten imtina ederse, fazla miktar köy tüzel kişiliği adına hisseli olarak

tescil edilir.

(4) Tescile esas parselasyon planlarının yapımında, 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sa-

yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri

Üretim Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

Tescil

MADDE 18 – (1) Askı ilanı sonucunda kesinleşen parselasyon planı, araziye uygulanır.

Uygulama sonucu meydana gelen yeni duruma ilişkin teknik dosya proje idaresince hazırla-

narak kadastro müdürlüğüne gönderilir, kadastro müdürlüklerince gerekli kontroller yapıldıktan

sonra tescil edilmek üzere tapu müdürlüğüne gönderilir.
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(2) Proje alanının eski ve tescil edilen yeni durumunu belirten mülkiyet listeleri proje

idaresince ilgili vergi dairelerine gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Arazi Dağıtımı ve Kamulaştırma

Arazi dağıtımı, satışı ve kamulaştırma

MADDE 19 – (1) Ekonomik ölçekte, yaşayabilir ve gelişebilir tarım işletmeleri oluş-

turmak için tarım arazisi bulunmayan veya yetersiz olan proje alanındaki çiftçi ailelerine, yeter

gelirli tarımsal işletme kurabilmeleri veya mevcut olanı geliştirmeleri amacıyla, toplulaştırma

kapsamında tahsis edilen araziler Bakanlıkça bedeli karşılığında dağıtılabilir. Dağıtımı yapıla-

cak arazi planlamasında, 5403 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetveldeki yeter gelirli tarımsal arazi

büyüklüklerine ilişkin normlar dikkate alınır.

(2) Proje alanında tarım yapılamayacak kadar küçülmüş ve verimli işletilemeyen tarım

arazileri, maliklerinden proje idaresi tarafından anlaşma yolu ile satın alınabilir. Bu araziler

kamu tesisleri ile gerektiğinde küçük işletmelerin genişletilmesinde ve ilgili idarelerle işbirliği

yapılarak iskân edilecek ailelerin arsa ve arazi ihtiyaçlarında da kullanılabilir.

(3) Bakanlık, yeter büyüklükte olmayan tarımsal arazi parsellerini gerektiğinde toplu-

laştırma ve Kanun kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir. Toplulaştırma uygula-

malarında, tahsisli araziler ile birlikte, bu araziler kullanılarak yeter büyüklükte yeni parseller

oluşturulur ve öncelikle bu parseller arazisi kamulaştırılan maliklere, bu kişiler satın almadığı

takdirde yeter gelirli büyüklükte tarım arazisi olmayan yöre çiftçi ailelerine öncelikli olmak

üzere rayiç bedeli üzerinden ve 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümlerince Maliye Ba-

kanlığı tarafından doğrudan satılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Veri paylaşımı

MADDE 20 – (1) 29/12/2014 tarihli ve 2014/7179 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yö-

netmelik kapsamına uygun coğrafi verilerin paylaşımı sağlanır.

Düzenleme yetkisi

MADDE 21 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere her türlü

alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Başlanmış olan toplulaştırmalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlar Ku-

rulu kararı alınmış ve sonuçlanmamış toplulaştırmalarda ilgili mevzuatın bu Yönetmeliğe aykırı

olmayan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE

PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koru-

ma ve Arazi Kullanımı Kanununda öngörülen toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, tarım

arazilerinin sınıflandırılması, geliştirilmesi, zorunlu hallerde amaç dışı kullanımına izin veril-

mesi, toprağın ve tarımsal üretim gücü yüksek büyük ovaların belirlenerek korunması, toprak

koruma plan ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması, erozyona duyarlı alanların belirlen-

mesi, toprak koruma kurulunun teşekkülü, görevleri, çalışmaları ile çevre öncelikli sürdürüle-

bilir kalkınma ilkesine uygun olarak arazilerin planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları

belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve

Arazi Kullanımı Kanununun 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 24 üncü maddelerine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arazi: Toprak, iklim, topoğrafya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda

etkisi altında bulunan yeryüzü parçasını,

b) Arazi etüdü: Sürdürülebilir kullanımını temin için arazi özelliklerinin tespiti amacıyla

yapılan inceleme, haritalama ve raporlama çalışmalarını,

c) Arazi kullanım plânı: Ülkesel ve bölgesel plânlamalara temel oluşturan ve diğer fizikî

plânlamalara veri teşkil eden plânı,

ç) Arazi kullanım şekilleri: Arazinin hâlihazır kuru tarım, sulu tarım, mera, orman, yer-

leşim yeri, terk ve diğer kullanım şekillerini,

d) Arazi yetenek sınıflaması: Toprak bozulmasına neden olmayacak şekilde arazinin

en uygun kullanım şeklini belirlemek için kullanım ve koruma verilerini bir araya getirerek te-

mel toprak etütlerine ve iklim koşullarına dayalı yapılan planlamalara yönelik arazi sınıflama-

sını,

e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

f) Dikili tarım arazisi: Tekniğine uygun tesis edilerek, çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı

formundaki bitkilerin tarımının yapıldığı arazileri,

g) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü,
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ğ) İl müdürü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürünü,

h) Kamu yararı kararı: Bakanlıklarca yatırım programına alınmış yatırımlar veya insan,

toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte olmayan, ekonomik, ekolojik ve top-

lumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayan, kişiler ve toplum yararı

birlikte gözetilerek ilgili bakanlık tarafından alınan kararı,

ı) Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu,

i) Kurul: Toprak Koruma Kurulunu,

j) Kuru tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu su-

yun, sadece doğal yağışlarla karşılandığı arazileri,

k) Mandıra: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan yerlerde işletme içi

veya dışında sadece süt sağım ve soğutma yapılan tesisleri,

l) Marjinal tarım arazisi: Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım ara-

zileri dışında kalan, toprak ve topoğrafik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel

toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazileri,

m) Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik

özelliklerinin kombinasyonu, yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan,

topoğrafik sınırlamaları olmayan veya çok az olan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan,

hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazileri,

n) Özel ürün arazisi: Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topoğrafik sınırla-

maları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı, ancak

özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği,

ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,

o) Sera: İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması için

cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında, ilgili idarece ruh-

satlandırılan ve ileri tarım teknikleri kullanılarak üretim yapılan tarım arazisini,

ö) Su potansiyeli: Planlama alanlarındaki yerüstü ve yeraltında bulunan ekonomik ola-

rak kullanılabilir su kaynaklarını,

p) Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu su-

yun, kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri,

r) Tarım arazisi: Toprak, topoğrafya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun

olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah

edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

s) Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi (TAD Portalı): Tarımsal

amaçlı ve tarım dışı amaçlı kullanılmak istenen arazilerin izinlendirme sürecinde; arazi ve top-

rak etüdü, değerlendirme, sorgulama, arşivleme işlemlerinin yönetimini tek bir merkezden sağ-

layan otomasyon ve veri tabanı sistemini,

ş) Tarım arazileri sınıfları: Toprak ve diğer arazi özellikleri incelenerek, tarım arazile-

rinin ülke tarımındaki önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım

arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazilerini,
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t) Tarım dışı alanlar: Üzerinde toprak bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla kaplı

alanları, ırmak yataklarını, sahil kumullarını, sazlık ve bataklıkları, askeri alanları, endüstriyel,

turizm, rekreasyon, iskân, altyapı ve benzeri amaçlarla plânlanmış arazileri, 

u) Tarımsal amaçlı entegre tesis: Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edi-

len yapıların dışındaki, birincil üretim aşamasından sonra, ürünlerin fiziksel ve/veya kimyasal

işleme tabi tutulacağı tesisleri,

ü) Tarımsal amaçlı yapılar: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre

nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak

tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıra, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde

ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal iş-

letmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde

ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan

tesisler ile Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan

diğer tesisleri,

v) Tarımsal arazi kullanım bütünlüğü: Tarım arazisinin tarım dışı amaçlı kullanım ta-

leplerinde imarlı alana, karayoluna, köy/mahalle ulaşım yollarına veya tarım dışı alana sınırdaş

olmayan, çevresinde bulunan arazilerin tamamı tarımsal üretimde kullanılan arazileri,

y) Tarımsal arazi kullanım türleri: Tarım arazilerinin var olan veya potansiyel olarak

varlığı kabul edilen veya edilebilecek tarımsal amaçlı kullanım şekillerini,

z) Toprak: Mineral ve organik maddelerin parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yer-

yüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı ve doğal kaynağı,

aa) Toprak etüdü: Toprakların çeşitli kullanımlar karşısındaki davranışlarını, potansiyel

kullanımı ve sınırlandırmalarını belirlemek ve sınıflandırmak amacıyla; fiziksel, kimyasal ve

biyolojik özelliklerinin tespiti, haritalanması ve raporlama için yapılan çalışmalar bütününü,

bb) Toprak koruma projeleri: Toprağın doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok olma-

sını, bozulmasını veya zarar görmesini önlemek ve sürekli üretken kalmasını sağlamak için

yapılan fiziksel, kültürel ve bitkisel tedbirleri kapsayan projeleri,

cc) Un değirmeni: Sanayi niteliği taşımayan, geleneksel yöntemlerle tarım ürünlerinin

ezilerek un elde edildiği tesisleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Toprak Koruma Kurulunun Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Toprak koruma kurulunun teşekkülü

MADDE 4 – (1) Kurul, her ilde vali başkanlığında aşağıda sayılan üyelerden oluştu-

rulur:

a) Başkan yardımcılığı görevini yürütmek üzere il müdürü,

9 Aralık 2017 – Sayı : 30265                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



b) Maliye Bakanlığının ildeki üst düzey temsilcisi, 

c) İlde plân yapma yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşlarından bir, büyükşehir olan

illerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer illerde mücavir alan sınırları içerisinde il belediye

başkanlığı, mücavir alan sınırları dışında ise il özel idare temsilcilerinden bir ve üniversitelerin

ilgili bölümlerinden bir üye olmak üzere toplam üç üye,

ç) Plânlama ve/veya toprak koruma konularında ulusal ölçekte faaliyette bulunan sivil

toplum kuruluşlarından birinin ildeki temsilcisi, TOBB veya Türkiye Ziraat Odaları Birliği

temsilcisi, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu veya Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi olmak

üzere vali tarafından belirlenecek sivil toplum kuruluşlarından toplam üç üye,

olmak üzere en az dokuz üyeden oluşur.

(2) Kurulun gündeminde bulunan araziler özel kanunlarla koruma altına alınmış alanlar,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının proje alanı veya

22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Re-

formu Kanununa göre uygulama alanı ilân edilen yerlerden ise bu alanlarda uygulama yapan

birimin yetkili temsilcisi de Kurula dâhil edilir.

(3) Kurulun sekretarya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yürütülür.

Toprak koruma kurulunun görevleri

MADDE 5 – (1) Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik ince-

leme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak koru-

mayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak

için görüş oluşturmak.

b) Arazi kullanımını gerektiren tüm girişimleri yönlendirmek, arazi özelliklerinin iyi-

leştirilmesi, muhafaza ve geri kazanımına yönelik projeleri incelemek, uygun bulunması ha-

linde onaylamak ve uygulanmasını takip etmek.

c) Toprak koruma önlemlerinin yerine getirilmesi sürecini yerel ölçekte izlemek, de-

ğerlendirmek ve çözümleyici öneriler geliştirmek, hazırlanacak toprak koruma ve arazi kulla-

nım plânları doğrultusunda, yerel ölçekli yıllık iş programları için görüş oluşturmak ve uygu-

lamaya konulmasının takibini yapmak.

ç) Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekli plânlar arasındaki uyumu denetlemek.

d) Tarım arazilerinin kullanılması ile ilgili talepleri almak, değerlendirmek, görüş oluş-

turmak ve ilgililerine aktarmak,

e) Gündeminde bulunan konularla ilgili ihtiyaç duyulması halinde yerinde inceleme

yaparak karar oluşturmak,

f) Kanun kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.
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Toprak koruma kurulunun çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Toprak koruma kurulu aşağıdaki esaslar çerçevesinde çalışmalarını

yürütür.

a) Kurul, Kanunda verilen görevleri yerine getirmek ve görüşülecek konu olması ha-

linde kurul başkanınca belirlenen gündemi görüşmek üzere, ayda en az bir kez toplanır. Kurulun

gündeminde görüşülecek konu olmaması halinde Kurul toplanmaz, bu durum sekretarya tara-

fından karar defterine işlenir ve il müdürü tarafından onaylanır.

b) Kurul üyeleri, sekretarya tarafından toplantıya çağrılmadan en az üç gün önce gün-

dem hakkında bilgilendirilir.

c) Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk halinde en az altı

üye ile toplanabilir. Kurul gündemindeki bir kararın geçerli olabilmesi için en az altı üyenin

aynı yönde oy kullanması şartı aranır. Kurul, kararları en az üçte iki çoğunlukla alır.

ç) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine işlenir ve muhafaza edilir.

d) Kurul kararlarında üyelerin temsil ettikleri kurumlar belirtilir ve toplantıya katıla-

mayan üye için katılmadı ibaresi konulur, oy çokluğu ile alınan kararlara varsa karşı görüşlerin

gerekçeleri/şerhleri belirtilir.

e) Kurul kararlarına yapılan itirazlar sonucu Bakanlık tarafından yapılan incelemeye

dayalı hazırlanan rapor veya talebi destekleyici nitelikte yeni bilgi ve belgenin sunulması ha-

linde, kararlar Kurul tarafından yeniden değerlendirilir.

f) Tarım dışı amaçlı kullanım talebi, toplulaştırma projelerinin veya etüt raporunda

çevre tarım arazilerindeki tarımsal kullanım bütünlüğünü bozacak durumda olması halinde Ku-

rul gündemine alınmaz ve valilik tarafından doğrudan reddedilir.

g) Etüt raporunda tespit edilen tarımsal veya tarım dışı amaçlarla kullanıma ilişkin al-

ternatif alanlar Kurul tarafından değerlendirilir, alternatif olup olamayacağı gerekçesi açıkla-

narak karara bağlanır.

ğ) Büyük ova koruma alanı dışındaki tarımsal amaçlı yapılar ile arazi etüt raporunda

tarımsal kullanım bütünlüğünü ve arazi toplulaştırma projesi bütünlüğünü bozmadığı tespit

edilen kuru marjinal tarım arazileri için gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan tarım dışı

amaçlı kullanım talepleri Kurul gündemine alınmaz, valilikler tarafından değerlendirilerek so-

nuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toprak ve Arazi Varlığının Belirlenmesi, Arazi Kullanım 

Planları ile Toprak Koruma Projeleri

Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi amacı ile Bakanlık toprak ko-

ruma ve kullanmaya yönelik olarak arazi ve toprakla ilgili sınıflamaları ve haritaları yapar veya

yaptırır.
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(2) Toprak etüt ve sınıflama çalışmaları, bu konuda sertifika almış ziraat mühendisle-

rince Bakanlığın belirleyeceği standartlara uygun olarak yapılır veya yaptırılır. Toprak sınıfla-

ması sonucu hazırlanan harita ve raporlar ülke ve bölge düzeyinde Bakanlıkça onaylanır.

(3) Arazi etüt raporu; arazinin kullanım şekli, sınıfı, toprak ve tarımsal özellikleri ve

çevre arazilerle tarımsal arazi kullanım bütünlüğü, arazi toplulaştırma projesi içerisinde olup

olmadığı göz önüne alınarak Bakanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanır.

Arazi etüdü, Bakanlığın hizmet içi eğitiminden geçmiş en az iki ziraat mühendisi tarafından

yapılır ve raporlar il müdürü tarafından onanır. Bu raporda, tarımsal potansiyeli düşük alanların

veya bu amaçla planlanmış alternatif alanların olup olmadığı ile toprak koruma ve arazi de-

ğerlendirilmesine yönelik proje ihtiyacı da belirlenir.

(4) Ülke genelinde yapılacak toprak ve arazi varlığının belirlenmesi çalışmalarında;

25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu

ve diğer özel kanunlar kapsamında bulunan araziler ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar

Kanununa göre onaylı imar planı bulunan arazilere ilişkin bilgi ve veriler, ilgili kurum, kuruluş

ve yerel yönetimlerden toplanır. Tarım arazileri, belirlenen kriterlere uygun olarak toprak ve

arazi bilgilerini içerecek şekilde köy/mahalle, belde, ilçe, il, ülke bazında sıralı olarak tespit

edilir ve veri tabanı oluşturulur. İdari sınırlarda belirsizlik olması halinde tahmini sınır esas

alınır. Veri tabanı ve haritaların hazırlanması ve kullanıcıların hizmetine sunulmasına ilişkin

çalışmalar ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanır veya hazırlattırılır.

Arazi kullanım planları 

MADDE 8 – (1) Arazi kullanım planları, Bakanlık tarafından hazırlanır veya hazırlat-

tırılır. Bakanlık, arazi kullanım plânlarının hazırlanması yetkisini kendi koordinasyonunda ol-

mak üzere, ihtiyaca göre valiliklere devredebilir.

(2) Arazi kullanım planları hazırlanırken öncelikle ülkesel, bölgesel ve yerel planlama-

lara temel oluşturan ve diğer fiziki planlamalara veri teşkil eden; toprak, iklim, topoğrafik ha-

ritalar, su potansiyeli, ekonomik ve sosyal veriler ile ihtiyaç duyulan diğer veriler esas alınır.

Ulusal kalkınma stratejileri kapsamında sektörel gelişim potansiyeli ve nüfus gözetilerek çevre

öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda mevcut ve gelecekte oluşacak potansiyel

arazi kullanım şekilleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel düzeyde etkileneceklerin de

görüşleri değerlendirilerek mevcut arazi kullanım şekilleri ve tarımsal arazi kullanım türleri

belirlenir.

(3) Arazinin özellikleri gözetilerek farklı amaçta kullanımlar için toprak ve arazi etüt-

lerine dayanılarak yapılan arazi kullanım planları ile yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekte başta

tarım arazileri olmak üzere, mera arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla belirlenen alanlar,

yerleşim-sanayi-turizm alanları, sosyal ve ekonomik amaçlı altyapı tesisleri ile diğer arazi kul-

lanım şekillerini ve ileriye yönelik sürdürülebilir gerek tarımsal gerekse de tarım dışı arazi kul-
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lanım türlerini gösteren rapor ve haritalar hazırlanır. Bu çalışmalarda ihtiyaca uygun ölçekte

sayısal ve/veya standart topoğrafik haritalar, standart kadastral haritalar, uydu görüntüleri veya

hava fotoğrafları kullanılabilir. Tespit edilen bilgiler veri tabanında saklanır.

(4) Özel kanunlarla belirlenen veya belirlenecek alanlarda, ilgili kanun hükümleri saklı

kalmak kaydı ile arazi kullanım planlarında yer verilen kullanım şekilleri, ilgili kanunlar kap-

samında sorumlu bakanlık veya kuruluşlar tarafından değerlendirilir.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerinin hazırlanması

MADDE 9 – (1) Tarım arazileri olarak belirlenen alanlar için hazırlanacak tarımsal

amaçlı arazi kullanım plan ve projelerinde; toprağın derinliği, fiziksel, kimyasal ve biyolojik

özellikleri ile eğimi, konumu gibi arazi faktörleri, iklim şartları, su kaynakları, sosyal veriler,

ekonomik veriler, kadastral veriler ile yapılan ve/veya yapılacak tarımsal faaliyetlerin özellikleri

göz önüne alınarak, toprak kaybı ve arazi bozulmasına neden olmayacak şekilde nasıl kulla-

nılması gerektiğine ilişkin bilgilere yer verilir.

(2) Bakanlıkça belirlenen tarımsal arazi kullanım türlerine ilişkin talepleri değerlendir-

mek için, çalışma alanındaki toprak ve arazilerin nitelikleri tespit edilir. Değerlendirmeye alın-

ması öngörülen tarımsal arazi kullanım türleri tanımlanarak arazi ve toprak istekleri belirlenir.

Tespit edilen toprak ve arazilerin nitelikleri ile tarımsal arazi kullanım türlerinin istekleri kar-

şılaştırma işlemi yapılarak değerlendirmeye alınır. Bu işlem sonucunda, kalkınma stratejileri,

kalkınma planları, ekonomik ve sosyal analizler gibi diğer hususlar da dikkate alınarak arazinin

hangi tarımsal arazi kullanım türleri için uygun olduğu tespit edilir. 

(3) Toprak işleme, sulama, münavebe şekilleri, anızın değerlendirilmesi, girdi kulla-

nımları, verimlilik ve ürün planlamasının usulüne uygun yapılmasını ortaya koyan bir planlama

veya spesifik olarak yapılacak sulama, sekileme, çevirme duvarı gibi arazi iyileştirme ve toprak

korumaya yönelik projeler en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda çiftçilerin ve arazi sa-

hiplerinin görüşleri alınarak, valiliklerce hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan projelerin

ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden toprak koruma kurullarının uygun görmesi halinde,

valilikçe onanır ve uygulanır.

(4) Plan veya projenin uygulanacağı arazilerin büyüklüğü ve sınırlarının tespitinde; top-

rak özellikleri, topoğrafya, kullanım şekli yönünden benzer özelliklere sahip ve doğal olaylar

ve kullanımlar karşısında benzer özellikler gösteren alanlar belirlenerek kayıt altına alınır ve

veri tabanı oluşturulur.

(5) Araziyi kullananlar tarafından hazırlanan veya hazırlatılan, arazi özelliklerinin iyi-

leştirilmesi, muhafaza ve geri kazanımına yönelik projeler, tarımsal amaçlı projeler kapsamında

değerlendirilir. Bu projeler, 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Ziraat Mühendislerinin Görev

ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün yetki verdiği mühendislerce hazırlanır; hazırlanan projeler toprak

koruma kurulu tarafından değerlendirilerek uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir, takibi

9 Aralık 2017 – Sayı : 30265                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



ve denetimi valilikler tarafından yapılır. Bu projelerin uygulanacağı alanda diğer kamu kurum

ve kuruluşlarının mevzuatlarını kapsayan bir hususun olması durumunda, bu kuruluşların uygun

görüşünün alınması gerekir.

(6) Tarım dışı alanlarda ve marjinal tarım arazilerinde; sahiplerince arazi özelliklerinin

iyileştirilmesi, muhafaza ve geri kazanımına yönelik projeler, toprak koruma projesi olarak ka-

bul edilmeyip, ıslah amaçlı hazırlanan projeler olarak değerlendirilir. Islah amaçlı projeler,

ziraat mühendisleri odası tarafından düzenlenen eğitim sonucu sertifika almış ve Ziraat Mü-

hendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün yetki verdiği mühendislerce hazırlanır, top-

rak koruma kurulu tarafından değerlendirilerek uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir,

uygulanıp uygulanmadığının takibi ve denetimi valilikler tarafından yapılır.

Toprak koruma projelerinin hazırlanması 

MADDE 10 – (1) Toprak koruma projeleri; toprağın, bulunduğu yerde doğal fonksi-

yonlarını sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla korunması esası ile hazırlanır.

(2) Sürdürülebilir toprak yönetimi kapsamında hazırlanacak olan projeler sekileme, çe-

virme, koruma duvarı veya bandı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi imalat, inşaat ve diğer

arazi bozulması ve toprak kayıplarını engelleyen fiziksel ve/veya kültürel tedbirleri içerir. 

(3) Projeye ihtiyaç olup olmadığına karar verilmesinden bu konuda etüdü yapanlar, pro-

jenin uygun olup olmadığından projeyi onaylayanlar, projenin uygulanmasından arazi sahipleri

ve kullananlar sorumludur.

(4) Arazi etüdü sonucu hazırlanacak raporlarda; projenin uygulanacağı alanın yeri, ya-

pılacak tarım dışı faaliyetin niteliği, bu faaliyetten dolayı çevre arazilerde meydana gelecek

muhtemel toprak kayıpları ve arazi bozulmaları ile bu olumsuzlukları giderecek tedbirlere yer

verilir, projeler bu tedbirleri içerecek şekilde hazırlattırılır. 

(5) Toprak koruma projeleri valilik veya Bakanlıkça, talebin uygun görülmesinden sonra

talep sahibi tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır.

(6) Kentsel yerleşim amaçlı imar planı bulunan yerler dışında zorunlu olarak kazı veya

dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu, çevresinde bulunan tarım arazi-

lerinin toprak yapısının bozulması, drenajın engellenmesi ve buna bağlı olarak tuzlanma, al-

kalileşme, erozyon, heyelan ve benzeri nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulması söz konusu

ise; araziyi kullananlar tarafından, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün

yetki verdiği veya sertifika almış en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda ilgili mühendis-

lerce toprak koruma projesi hazırlanır, valilikçe uygun görülmesi halinde onaylanır ve uygu-

lattırılır. 

(7) Heyelan, sel ve rüzgâr gibi doğal olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarını

önlemek için valilikler toprak koruma projelerini hazırlatır, uygulamasını yapar veya yaptırır.

Birden fazla ili ilgilendiren havza düzeyinde yapılacak toprak koruma projelerinin hazırlanması

Bakanlık koordinasyonunda ilgili valilikler tarafından yapılır ve yürütülür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarım Arazilerinin Tarımsal veya Tarım Dışı Amaçlarla Kullanım Esasları

Arazi kullanım esası

MADDE 11 – (1) Tarım arazilerini kullananlar, toprağın ekolojik, bitkisel üretim, sos-

yo-ekonomik ve endüstriyel işlevlerinin tamamen, kısmen veya geçici olarak bozulmaması

amacıyla Kanun ve Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatın öngördüğü tedbirleri al-

makla yükümlüdür.

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı

MADDE 12 – (1) Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu

tarım arazileri alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,

b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,

c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,

ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,

d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar,

e) Kamu yararı gözetilerek yol, altyapı ve üstyapı faaliyetlerinde bulunacak yatırımlar,

f) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun talebi üzerine 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili

yatırımlar,

g) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,

için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projesine uyulması

kaydıyla Bakanlık tarafından izin verilebilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir.

(2) Jeotermal enerji kaynaklı arama faaliyetleri geçici bir kullanım kabul edilerek, ya-

pılacak jeotermal enerji kaynaklı arama faaliyetleri için; alternatif alan bulunmaması, Kurulun

uygun görmesi, toprak koruma projesine uyulması kaydıyla valilik tarafından bir yıla kadar

geçici süre ile izin verilebilir. Bu süre gerekçeli talep doğrultusunda en fazla bir yıla kadar daha

uzatılabilir. Arama faaliyeti ile ilgili geri dönüşüm projesi hazırlatılır ve arama yapılacak ara-

zinin eski haline getirileceğine ve çevresinde yapılan tarımsal üretime olabilecek zararların

tazmin edileceğine dair noter onaylı taahhütname alınır.

(3) İlgili mevzuatına göre ikinci fıkra hükümlerine göre arama sonucu bulunan jeoter-

mal kaynak için işletmeye geçilmesi halinde izinlendirme işlemleri bu madde kapsamında de-

ğerlendirilir.

(4) Arazi kullanım planlarında tarım dışı amaçlı kullanımlar için ayrılan alanları, arazi

kullanım planları yapılmamış alanlarda ise yapılacak faaliyetin içeriği ve teknik özellikleri dik-

kate alınarak toprak ve topoğrafik özellikleri itibarıyla tarımsal verimi düşük olan ve tarımsal

kullanım bütünlüğünü bozmayan araziler ile tarım dışı amaçlı kullanılmak üzere izinlendirilmiş,

ancak hâlihazırda kullanılmayan araziler alternatif alan olarak kabul edilir.
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(5) Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri

dışında kalan tarım arazileri için toprak koruma projesine uyulması, çevre arazilerdeki tarımsal

kullanım bütünlüğünü bozmaması kaydıyla valilikler tarafından tarım dışı amaçla kullanım

izni verilebilir. 

(6) Tarımsal amaçlı yapılarla ilgili olarak yapılan arazi kullanımına ilişkin başvurular

il müdürlüğüne intikal ettirilir. İl müdürlüğü tarafından bu talepler incelenir ve bu tesislerin

tarımsal amaçlı yapılardan olması ve toprak koruma projesine uyulması şartı ile arazi nitelik-

lerine ve sınıfına bakılmaksızın projede öngörülen miktarda alana valilikçe kullanım izni ve-

rilebilir. Tarımsal amaçlı yapılara ilişkin arazi kullanım taleplerinde, amacı dışında kullanıl-

mayacağına dair noter onaylı taahhütname alınır.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan imar ve çevre düzeni planlarının ya-

pılması ve değiştirilmesinde tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı faaliyetlere ayrılmasına Ku-

rulun uygun görüşü alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.

(8) Arazi kullanımına ilişkin verilen izinler, izin tarihinden itibaren iki yıl içerisinde,

tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanmaması, tarımsal amaçlı yapılarda ise ruhsata

bağlanmaması durumunda geçersiz kabul edilir. Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz.

Amacı dışında kullanımın tespit edilmesi halinde, Kanunun 20 ve 21 inci maddelerine göre iş-

lemler yapılır.

(9) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında izin alan işletmeciler, faaliyetlerini

çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen

yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler. 

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanım talebi

MADDE 13  – (1) Nazım imar, uygulama imar, ilave imar ve revizyon imar planları,

köy yerleşim planları ile köy yerleşik alan sınırlarının tespitine yönelik çalışmalara başlanma-

dan önce; planlamayı yapacak kamu kurum/kuruluşları ve/veya plan yapma yetkisine sahip

kamu kurum/kuruluşlarınca yetkilendirilen plan müellifleri tarafından, tarımsal veya tarım dışı

amaçlarla kullanımı talep edilen alana ait tapu ve kadastro bilgisi ile valiliklere başvurulur.

(2) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, tarım arazilerinin amaç dışı kullanım talepleri

için arazinin en az 1/10.000 ölçekli kadastral haritası veya krokisi, üzerinde arazinin yeri işaretli

ve koordinat değerlerini gösteren 1/25.000 ölçekli haritası, taşınmazın güncel tapu kaydıyla

birlikte söz konusu arazinin mücavir alan sınırları içerisinde olması durumunda belediyelere,

mücavir alan sınırları dışında olması durumunda ise il özel idarelerine veya diğer plan yapma

yetkisine sahip kuruluşlara başvurulur. Bu başvurular ilgili kuruluşlar tarafından il müdürlüğüne

intikal ettirilir.

(3) İl Özel İdaresi ile Büyükşehir Belediyesi yetkisindekiler hariç, petrol ve doğal gaz

arama ve işletme faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik

iletim hatları ile ilgili yatırımları yapacak gerçek veya tüzel kişiler, tarım dışı amaçlarla kulla-

nımı talep edilen alana ait tapu ve kadastral bilgisini içeren yatırım yerine ait illiyet belgesi ile

valiliklere başvurur. 
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(4) 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar

Yönetmeliğine göre yapılan ve plan gerektirmeyen tarımsal amaçlı yapılarla ilgili talepler, tapu

ve kadastral bilgisini içeren belgeler ile valiliklere yapılır.

(5) Bu maddede sayılan başvurular TAD Portal üzerinden yapılır.

Amaç dışı kullanım taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Tarım dışı amaçla kullanılmak üzere talep edilen yerler için il mü-

dürlüğü; arazi sınıfı, kullanım şekilleri, diğer tarımsal özellikleri ile çevre arazilerle ilişkisini,

TAD Portal ve mahallinde yapılan inceleme sonucu arazi etüt raporu düzenler.

(2) Arazinin mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi ve sulu tarım

arazisi ile özellikleri itibarıyla marjinal tarım arazisi olmakla birlikte çevre arazilerdeki tarımsal

kullanım bütünlüğünü veya toplulaştırma projesi bütünlüğünü bozacak durumda olan araziler

ve alternatifi olduğu belgelendirilen taleplere valilikler tarafından tarım dışı amaçla kullanım

izni verilmez.

(3) Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri içerisinde büyük-

lüğü 2 hektardan az olan lokal marjinal araziler; tarımsal kullanım bütünlüğünün bozulmaması

için, içerisinde bulunduğu sınıfla aynı kabul edilir. Marjinal tarım arazisi içinde kalmış veya

çevresinde tarım arazisi bulunmayan 2 hektardan az mutlak tarım arazisi veya özel ürün arazisi,

0,5 hektardan az dikili tarım arazisi ve 0,3 hektardan az örtü altı tarım arazisi marjinal tarım

arazisi olarak kabul edilir.

(4) Ekonomik ömrünü tamamladığı etüt raporunda tespit edilen dikili alanlar, dikili ta-

rım arazisi olarak kabul edilmez, arazi özelliklerine bakılarak sınıfı belirlenir.

(5) Tarım arazisi dikili vasfı kazandıktan sonra; üzerindeki çok yıllık meyveli ağaç,

ağaççık ve çalı formundaki bitkilerde kesme-sökme yapılsa dahi, beş yıl dolmadan vasıf deği-

şikliği yapılamaz. Bu süre sonunda hazırlanacak teknik raporla mevcut durumu tespit edildikten

sonra vasıf değişikliği yapılabilir.

(6) Etüt raporu ile arazinin doğal durumunun kazı, dolgu, yapılaşma ve benzeri fiillerle

izinsiz olarak bozulduğunun tespit edilmesi halinde, valilik tarafından Kanunun 21 inci mad-

desine göre işlem yapılır.

(7) Tarım dışı kullanım izni verilen alanlar, belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklü-

ğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile

daha küçük parseller oluşturulabilir.

İtiraz

MADDE 15 – (1) Bakanlık veya valilikçe bu Yönetmelik kapsamındaki karara bağla-

nan işlemler ile etüt raporlarına bir defaya mahsus olmak üzere itiraz hakkı bulunmaktadır. İti-

razlar, karar tarihini izleyen bir yıl içerisinde Bakanlığa iletilmek üzere valiliklere yapılır. Ba-

kanlık, itirazları inceleyerek karara bağlar. Bu karar kesin olup gereği için valiliğe gönderilir.
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Etüt ve inceleme ücretlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişiler tarafından

talep edilen tarım arazilerinde sınıf tespiti ve/veya tarımsal amaçlı yapılar ve tarım dışı amaçlı

kullanım izinleri için yapılacak etütler için Bakanlıkça yılda bir kez olmak üzere tespit edilecek

ücret, genel bütçeye gelir kaydedilir. 

(2) İtirazların yerinde incelenmesi için yatırılacak ücret, birinci fıkrada belirlenen üc-

retin iki katı olarak genel bütçeye gelir kaydedilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Büyük Ovaların Belirlenmesi ve Uygulamalar

Büyük ovaların belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı

veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliş-

tiği ovalar; o ildeki kurulun, birden fazla ili ilgilendiren ovalarda ise ilgili kurulların görüşü

alınarak Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile büyük ova koruma alanı olarak be-

lirlenir.

(2) Büyük ova belirlemede, ovada bulunan tarım arazisinin alan büyüklüğünün yanı

sıra tarımsal üretim potansiyeli, ülke ve bölge tarımındaki önemi ile erozyon, çoraklaşma, kir-

lenme ve amaç dışı kullanım gibi tehditlerin olumsuz etkileri nedeniyle arazi bozulma riskle-

rinin yüksek olması hususları dikkate alınır.

Büyük ovalarda arazi kullanımı ve uygulamalar

MADDE 18 – (1) Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsal alt yapı pro-

jeleri ve arazi kullanım planları, kurul veya kurulların görüşleri dikkate alınarak, Bakanlık veya

valilikler tarafından öncelikle hazırlanır/hazırlattırılır. Bu ovalarda, ilgili bakanlıkların plan ve

projeleri Bakanlığa bildirilir ve diğer ilgili projelerle bütünlüğü sağlanarak uygulanır.

(2) Bakanlar Kurulu Kararı ile büyük ova koruma alanı ilan edilen ve ova sınırları içinde

kalan parsellerin tapu kütüğü sayfalarının beyanlar hanesine büyük ova alanına girdiğine dair

şerh konulması valilikler tarafından ilgili tapu müdürlüklerinden talep edilir. 

(3) Büyük ova koruma alanında kalan yerlerde 4342 sayılı Mera Kanunu, 6831 sayılı

Orman Kanunu, 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattı-

rılması Hakkında Kanun, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında

olan yerler ilgili mevzuatınca değerlendirilir. 

(4) Büyük ovaların korunması geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi için Bakanlık

gerekli tedbirleri alabilir.

Büyük ovalarda tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı

MADDE 19 – (1) Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenen

alanlarda bulunan tarım arazileri amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan bulunma-

ması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla;

a) Tarımsal amaçlı yapılar,
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b) Bakanlık ve talebin ilgili olduğu bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı olduğu belirtilen

faaliyetler,

için tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça izin verilebilir.

(2) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun gerekli izinler alındıktan sonra

imar planı yapılarak onaylanan ve halen yürürlükte bulunan planlı alanlar ile il idare kurulları

tarafından onaylanan köy yerleşim alanı sınırları içinde kalan yerler ve Bakanlar Kurulu kararı

ile büyük ova koruma alanlarının ilanından önce Bakanlıktan 5403 sayılı Kanun ile 3083 sayılı

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında izin alın-

mış, diğer kurumlar tarafından işlemleri devam eden talepler, bu madde kapsamında değerlen-

dirilmez.

(3) İlgili idaresince imar planı kapsamında talep edilmiş, Bakanlıkça tarım dışı amaçlı

kullanım izni verilmiş ancak plan onaylanmadan, büyük ova koruma alanları içindeki alanlarda

kalan araziler ile ilgili yapılacak yeni talepler, birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(4) Büyük ova koruma alanlarının ilanından önce işlemleri başlamış, ancak Bakanlık-

tan/valilikten izin işlemleri sonuçlanmamış tüm talepler birinci fıkra kapsamında değerlendi-

rilir.

(5) Birden çok ilin idari sınırlarını kapsayan müracaatlarda, illerin kurulları tarafından

talep ayrı ayrı değerlendirilerek Bakanlıkça sonuçlandırılır.  

(6) Amaç dışı kullanım talebinin ilgili olduğu bakanlık, yapılacak olan faaliyetle ilgili

kamu yararı kararını Bakanlığa gönderir ve Bakanlık aynı doğrultuda kamu yararı kararı alırsa

ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış sayılır.

(7) Talebin ilgili olduğu bakanlıkça yapılacak faaliyet ile ilgili 4/11/1983 tarihli ve 2942

sayılı Kamulaştırma Kanununa dayalı Bakanlıklar tarafından varsa alınmış kamu yararı kararı

Bakanlığa gönderilir. Bakanlığın aynı doğrultuda kamu yararı kararı vermesi veya Bakanlar

Kurulu tarafından kamu yararı kararı veya acele kamulaştırma kararı alınması halinde ortaklaşa

kamu yararı kararı alınmış sayılır. 

(8) Tarımsal amaçlı entegre tesislerde, etüt raporu, Kurul/Kurulların uygun görüşü ve

il müdürlüğü tarafından hazırlanacak kamu yararına esas gerekçeli rapor ile birlikte talep dos-

yası Bakanlığa gönderilir ve talep dosyası değerlendirilerek kamu yararı kararı Bakanlıkça alı-

nabilir. Tarımsal amaçlı entegre tesislerde Bakanlıktan alınan kamu yararı kararı, ortaklaşa ka-

mu yararı kararı sayılır.

(9) Tarımsal amaçlı veya tarım dışı amaçlı kullanım talebinin öncelikle ova sınırları dı-

şındaki alanlardan karşılanması esastır. Talebin büyük ova koruma alanı dışından karşılana-

maması durumunda, alternatif alanlar öncelikle büyük ova sınırları içerisinde kalan planlı alan-

lardan (yerleşim, sanayi, turizm ve benzeri), tarım dışı alanlardan veya tarımsal üretim potan-

siyeli düşük alanlardan karşılanır.

(10) 12 nci madde hükümleri çerçevesinde büyük ova sınırları içerisinde gerçekleştiri-

lecek jeotermal enerji kaynaklı arama faaliyetleri için geçici izinlendirme Bakanlıkça yapılır.
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(11) İlgili mevzuatına göre onuncu fıkra hükümlerine göre arama sonucu bulunan kay-

nak için işletmeye geçilmesi halinde izinlendirme işlemleri bu Yönetmelik kapsamında değer-

lendirilir. 

ALTINCI BÖLÜM

Erozyona Duyarlı Alanların Belirlenmesi ve Korunması

Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi ve korunması

MADDE 20 – (1) Doğal ve yapay olaylar sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyo-

lojik özelliklerinin bozulup bozulmadığının tespiti çalışmaları arazide ve/veya laboratuvar or-

tamında yapılarak veya yaptırılarak ilgili kurul veya kurullarca tespit edilir. Kurul/kurullar ha-

zırladıkları erozyona duyarlı alanlarla ilgili görüşü Bakanlığa gönderir.

(2) Havzanın tamamı göz önünde bulundurularak arazi bozulması ve toprak kayıplarını

önleyici her türlü fiziki ve kültürel tedbirler alınır. Yürütülen tedbirlerle, hazırlanacak olan pro-

jelerin uyumunun sağlanmasına ve belirlenen alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla

planlama ve uygulama aşamalarında işbirliği yapılır. İlgili kurum veya kuruluşlar faaliyet alan-

ları ile ilgili planlama ve projelerin teknik yönden uyumlu olmasını, ödenek ve zaman planla-

masını ortaklaşa yapar veya yaptırırlar. Uygulamalar, Bakanlığın koordinasyonunda ilgili ku-

rum veya kuruluşlar tarafından yapılır.

(3) 14/2/1998 tarihli ve 4340 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 16/4/1998

tarihli ve 98/11003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Özellikle Afrika’da Ciddi Ku-

raklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele İçin Birleşmiş Milletler

Sözleşmesi kapsamında, çölleşmeye maruz yerlerde bu maddede öngörülen uygulamalar için

öncelik tanınır ve sözleşme gereği ilgili ve sorumlu kurum ve/veya kuruluşlarca ortak planlama

ve projelendirme yapılır, Bakanlığın koordinasyonu ile kurullar ve valiliklerce uygulaması ya-

pılır.

(4) Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi ve korunması ile ilgili çalışma kriterleri,

havzanın ekonomik, ekolojik ve toplumsal özellikleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından be-

lirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında denetim görevini Bakanlık, valilik

veya kurul yapar ya da yaptırır. Bu Yönetmelikte yer alan projelerle veya verilen izinlerle ilgili

denetim örnekleme yöntemiyle yapılır. Projelerin veya verilen izinlerin yıl içerisinde en az

yüzde onu denetlenerek sonuçlarından yılsonu itibarıyla Bakanlığa ve Kurula bilgi verilir. 

(2) Uygulamada etüt, sınıflama, analiz gibi toprak ve arazi ile ilgili teknik konularda

denetim görevini Bakanlık yapar veya yaptırır. 
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(3) Kurul üyesi kurum veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tespit ettikleri arazi

bozulmaları ve toprak kayıpları ile ilgili faaliyetler hakkında valiliklere ihbarda bulunur. Vali-

likler konuyu inceler, sonucunu en geç üç ay içerisinde ihbarı yapana bildirir.

Yaptırımlar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5403 sayılı

Kanunun 20, 21 ve 22 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Düzenleme yetkisi 

MADDE 23 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü

alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 15/12/2005 tarihli ve 26024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Top-

rak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

DIŞ TEMSİLCİLİKLERİN KORUNMASINDA GEÇİCİ SÜRELİ 

GÖREVLENDİRİLECEK JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’nin dış temsilciliklerinde koruma

görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Jandarma Genel

Komutanlığı personelinin seçim, eğitim, atama, görev, yetki, sorumluluk, disiplin ve perfor-

mans değerlendirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, dış temsilciliklerde koruma görevlisi olarak Dışişleri

Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı personelini

ve bu personel ile ilgili diğer konuları kapsar.

(2) Bulundukları ülke veya yer itibariyle korunması yönünden farklı uygulama yapıl-

ması kararlaştırılan dış temsilcilikler ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalardan
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doğan hak ve yükümlülükler kapsamında dış temsilcilik niteliği taşımayan yurt dışı teşkilatında

koruma görevlisi olarak görevlendirilecek personel hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygu-

lanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 8 inci maddesi, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ve 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Ba-

kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire

Başkanlığını,

b) Biriminin en üst dereceli amiri: Genel Komutanlık merkez teşkilatı ile doğrudan

merkeze bağlı taşra teşkilatında her bir birimin rütbe bakımından en üst dereceli

komutanını/başkanını/müstakil daire başkanını, 

c) Dış temsilcilik: Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatını oluşturan diplomatik tem-

silcilikler ile konsolosluk temsilciliklerini,

ç) Diplomatik kariyer memuru: Dışişleri Bakanlığında görevli meslek memurları ile

konsolosluk ve ihtisas memurlarını,

d) Genel Komutan: Jandarma Genel Komutanını,

e) Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığını,

f) Koruma amiri: Koruma memurunun amiri durumundaki jandarma branşına mensup

muvazzaf üsteğmen ve üstü  rütbedeki subayı,

g) Koruma görevlisi: Misyon koruma görevini yerine getirmek üzere bu Yönetmelik

hükümlerine göre seçilen ve görevlendirilen jandarma branşında muvazzaf Jandarma Genel

Komutanlığı personelini,

ğ) Koruma memuru: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu jandarma branşında, ast-

subaylarda muvazzaf kıdemli çavuş, üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbesindeki per-

sonel ile en az II kademeli uzman jandarma çavuş rütbesindeki personeli,

h) Misyon koruma: Misyon şefinin veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer me-

murunun talimatları çerçevesinde dış temsilciliklere ait bina ve konutların güvenliğinin sağ-

lanması ile misyon görevlilerinin korunmalarına ilişkin görevleri,

ı) Misyon şefi: Dış temsilciliğin en üst amirini,

i) PYBS: Jandarma Genel Komutanlığı Personel Yönetim Bilgi Sistemini,

j) JNET: Jandarma Genel Komutanlığı intranet iletişim alt yapısını,

k) Sınav: Jandarma Genel Komutanlığı Misyon Koruma Sınavını,

l) Sınav dönemi: Yapılan iki sınav duyurusu arasında kalan süreyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Koruma Görevlisi Olacaklarda Aranılacak Şartlar

Aranılacak şartlar

MADDE 5 – (1) Dış temsilciliklerde görevlendirilecek koruma görevlilerinde, sınav

için öngörülen müracaat tarihi itibariyle;

a) Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında jandarma branşında muvazzaf olarak ça-

lışıyor olmak, statü farkı gözetmeksizin fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak, en az (1) Sıralı

Hizmet Bölgesi (SHB) görevini tamamlamış olmak, 

b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki

yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın otuzbir aralık tarihi itibariyle otuzbeş yaşın-

dan gün almamış olmak,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahku-

miyet kararı verilmemiş olmak,

d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde 2/1/2017 tarihli

ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kap-

samında aylıktan kesme cezası almamış olmak,

e) Disiplin mahkemeleri/kurulları veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve

daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile cezalandırılmamış ol-

mak,

f) Değerlendirme not ortalaması, 100 üzerinden 90 ve üzerinde olmak,

g) Yurt dışı eğitimi dâhil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş

personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt

dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar Jandarma teşkilatında fiilen görev yap-

mış olmak,

ğ) Aylıksız izinli olmamak,

h) Daha önce herhangi bir yurt dışı görevine seçilip, sağlık sebepleri ve statü değişikliği

haricindeki nedenlerle, görevlendirildiği yurt dışı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanma-

dan kendi isteğiyle veya idarenin kararıyla görevi sonlandırılmış olmamak,

ı) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,

i) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi

görmüyor olmak,

j) Sınava başvuru tarihi itibariyle subaylar için  üsteğmen, yüzbaşı rütbesinde, astsu-

baylar için kıdemli çavuş, üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve  başçavuş rütbesinde bulunmak,

k) Uzman jandarma çavuşlar için, en az  II kademeli uzman  jandarma çavuş olmak,

l) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi (FYDT)’nden geçerli not almış olmak ve be-

den kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık ku-

ruluşundan belgelemek,
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m) Subaylığa/astsubaylığa geçiş eğitimi görmüyor olmak,

n) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,

o) Birliklerce en son yapılan tabanca atış görevlerinde başarılı olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duyuru, Başvuru ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Duyuru

MADDE 6 – (1) Sınav yapma kararı Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından müşte-

reken alınır. Sınavla ilgili duyuru Başkanlık tarafından yapılır.

Başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Sınava katılmak isteyen personel, Genel Komutanlıkça belirlenen ta-

rihler içinde görev yaptığı asli kadrosunun bulunduğu birim aracılığıyla başvurur.

(2) Sınava katılabilecek personel listesi Başkanlıkça JNET ağında yayımlanır, personel

sınava davet edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Sınav Komisyonu ve Nihai Başarı Sıralaması

Sınav

MADDE 8 – (1) Sınav, yazılı ve mülakat sınavlarından oluşur.

(2) Yazılı sınav; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümler doğrultu-

sunda, koruma amiri olacaklar için ayrı, koruma memuru olacaklar için ayrı olmak üzere An-

kara’da yapılır. Sınav süreci ilgili birimlerle Başkanlık eşgüdümünde yürütülür. Yazılı sınavın

farklı il merkezlerinde yapılmasına da karar verilebilir. Bu yönde karar verilmesi halinde, bu

sınavın yapılma usul ve esasları Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Genel Komu-

tanlık tarafından belirlenir.

(3) Herhangi bir nedenle sınava katılamayan aday, başarısız sayılır. 

(4) Yazılı sınavın, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması ha-

linde, bu sınavın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumla müştereken belirlenir.

Sınav komisyonu

MADDE 9 – (1) Yazılı ve mülakat sınavları, İçişleri Bakanının uygun göreceği Jan-

darma Genel Komutanı Yardımcısı başkanlığında, İçişleri Bakanının belirleyeceği iki daire

başkanı ve Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek iki üyenin katılımı ile oluşan sınav komisyonu

veya komisyonları tarafından yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sınav komisyonuna yardımcı olmak üzere, Dışişleri Ba-

kanlığından ve Genel Komutanlıktan yeterli sayıda personel görevlendirilebilir. Sınav komis-

yonunun talebi ve isteği doğrultusunda uzmanlığından faydalanılması gereken personel ve ki-

şiler de sınavda görev alabilir. Bu fıkra kapsamında görev alacak kişi ve personelin üstleneceği

görev ve sorumluluklar sınav komisyonu tarafından belirlenir.

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                  9 Aralık 2017 – Sayı : 30265



Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılır.

(2) Yazılı sınav, Genel Komutanlıkça aksine bir karar verilmedikçe Ankara’da yapılır.

(3) Yazılı sınav aşağıda belirtilen konu ve oranlara göre yapılır ve yüz tam puan üze-

rinden değerlendirilir:

a) İnsan Hakları (%10),

b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),

c) Kolluğu ilgilendiren mevzuat (%20),

ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10),

d) Protokol Bilgisi (%10),

e) Silah Bilgisi (%20),

f) Güncel ve Kültürel Konular (%10),

g) Yabancı Dil (%10).

(4) Dışişleri Bakanlığının ayrı ayrı olarak talep ettiği amir ve memur sayısının üç katı

personel genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere

mülakat sınavına çağrılır.

(5) Yazılı sınav başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar

aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;

a) İnsan Hakları sorularında puanı fazla olan adaya,

b) Anayasa ve İdare Hukuku sorularında puanı fazla olan adaya,

c) Kolluğu ilgilendiren mevzuat sorularında puanı fazla olan adaya,

ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sorularında puanı fazla olan adaya,

d) Protokol Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,

e) Silah Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,

f) Güncel ve Kültürel konulardaki sorularda puanı fazla olan adaya,

g) Yabancı Dil sorularında puanı fazla olan adaya,

ğ) Kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,

öncelik tanınır.

(6) Yazılı sınav başarı listesi, JNET adresinden ilan edilir. Bu ilanla sonuç duyurusu ta-

mamlanmış sayılır. Ayrıca bir tebligat yapılmaz.

(7) Sınava ait her türlü evrak, tutanak ve belgeler yeni açılacak sınava kadar Başkanlıkta

saklanır. Yazılı sınav, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde

sınava ilişkin ilgili kurumda saklanacak belgeler ilgili kurumla müştereken belirlenir.

Yazılı sınava itiraz

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiasıyla, yazılı sınav

başarı listesinin duyurusunu takip eden iki iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığa itirazda bu-

lunulabilir. Süresi içinde itirazda bulunmayan adayların itirazları dikkate alınmaz. İtirazlar yedi

iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilir.
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Mülakat sınavı

MADDE 12 – (1)  Mülakat sınavı; yazılı sınav başarı listesi sıralamasına göre Anka-

ra’da yapılır.

(2) Mülakat sınavı, sınav komisyonu tarafından dış temsilcilikleri koruma görevi için

gerekli mesleki yeterliliği belirlemek üzere adayın; temsil yeteneğinin, bir konuyu kavrayıp

özetleme ve ifade yeteneği ile yabancı dil bilgisinin puan vermek suretiyle değerlendirilmesidir.

Mülakat sınavı;

a) Temsil yeteneği 40 puan,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği 40 puan,

c) Yabancı dil bilgisi 20 puan,

olmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılır. Sınav komisyonunun her bir üyesi ta-

rafından verilen puanlar ayrı ayrı bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan Mülakat Sınavı Aday

Değerlendirme Formuna kaydolunur. Sınav komisyonunun yüz tam puan üzerinden verdiği

puan adayın mülakat sınavı puanını oluşturur. Mülakat sınavı puanı 50 puanın altında olan per-

sonel başarısız sayılır ve nihai sıralamaya dâhil edilmez.

(3) Temsil yeteneğinin tespitinde; güncel ve kültürel konular, protokol bilgisi, giyim,

kültürel farkındalık, tutum ve davranış, davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu ve uyum

kabiliyeti gibi nitelikler aranır.

(4) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin tespitinde; mülakat sınavında

adaylara sorulmak üzere, ölçmeye yönelik soru hazırlanabilir. Bu yönteme başvurulması ha-

linde hazırlanan sorular, sınav komisyonu huzurunda adayın kendisi tarafından kura çekilmek

suretiyle sorulur. Bir adaya sorulan soru bir başka adaya da sorulabilir. Adaya bu yöntemle kaç

soru sorulacağına sınav komisyonu karar verir. Bu yönteme başvurulması sınav komisyonu

üyelerinin ayrıca soru sormasına engel oluşturmaz.

Sınavı geçersiz sayılacaklar

MADDE 13 – (1) Aşağıdakilerin sınavı geçersiz sayılır:

a) Yerine bir başkası sınava girenler,

b) Kopya çekenler veya kopya çekme girişiminde bulunanlar,

c) Sınav kurallarına aykırı hareket edenler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerde fiilin niteliğine göre ilgililer hakkında adli ve/veya

idari işlem başlatılır.

Nihai başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Nihai başarı sıralaması, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince

yapılan yazılı sınav ile 12 nci maddesi gereğince yapılan mülakat sınavında başarılı sayılanların

yazılı sınav puanları ile mülakat sınavı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak koruma amir

ve memurları için ayrı ayrı hesaplanır. Koruma amir ve memurları, nihai başarı puanı en yüksek

toplam puana ulaşan adaydan başlamak üzere kendi aralarında sıralanır.
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(2) Yazılı ve mülakat sonuçlarına göre başarılı aday sayısının tespitinde; Dışişleri Ba-

kanlığı tarafından Genel Komutanlığa ayrı ayrı bildirilen koruma amiri ve memuru sayısı kadar

aday sayısı esas alınmakla beraber, koruma amir veya memurlarından başarılı olanların sayısı

yeterli sayıya ulaşmasa dahi başarılı aday listesi bu haliyle Dışişleri Bakanlığına bildirilir.

(3) Koruma amir ve memurları için ayrı ayrı düzenlenecek nihai başarı sıralaması JNET

üzerinden ilan edilir. Bu ilanla sonuç duyurusu tamamlanmış sayılır. Ayrıca adrese bir tebligat

yapılmaz.

(4) Üçüncü fıkraya göre hazırlanacak nihai başarı listesinde eşitlik olması durumunda

eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;

a) Yazılı sınavda yüksek puan alan adaya,

b) Kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,

öncelik tanınır.

(5) Nihai başarı listeleri, müteakip sınav sonucu ilan edilinceye kadar geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev Öncesi Eğitim

Görev öncesi eğitim

MADDE 15 – (1) Misyon koruma sınavında başarılı olan personel, yurt dışı görev ön-

cesi, eğitim programına tabi tutulur. Bu program iki bölümden oluşur. Birinci bölümde göreve

hazırlık eğitimi, ikinci bölümde ise önemli kişilerin ve önemli tesislerin korunması eğitimi ve-

rilir.

(2) Görev öncesi eğitim programının süresi ve eğitim konuları Dışişleri Bakanlığı ile

Genel Komutanlık tarafından müştereken belirlenir.

(3) Görev öncesi eğitim programına katılacak personel, harcırah ve yol masrafları ata-

masının bulunduğu birlik/kurum tarafından ödenmek üzere, görevli olarak Ankara’ya çağrılır.

(4) Adayların görev öncesi eğitim programına katılması şarttır. Programa izinsiz olarak

veya idarece kabul edilebilir bir mazeret sunmaksızın altı ders saatinden fazla süre katılma-

yanlar eğitim programından çıkarılır ve misyon koruma görevine atanma hakkını kaybederler.

Hastalık ve diğer zorunlu nedenlerle, programa katılamayanlar ile katılıp da devam edemeyen-

ler hakkında tesis edilecek iş ve işlemler Genel Komutanlıkça belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sağlık Durumu, Atama, Görev Süresi, Geri Çağrılma,

Performans Değerlendirme ve Disiplin

Sağlık durumu

MADDE 16 – (1) Dışişleri Bakanlığınca ataması yapılacağı bildirilen personel, mas-

rafları kendileri tarafından karşılanmak suretiyle Sağlık Bakanlığı tarafından engelli raporu
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vermeye yetkilendirilmiş hastanelerden, atama tebligat tarihi itibariyle son altı ay içerisinde

alacakları her türlü iklim şartlarında görev yapabileceklerine dair sağlık kurulu raporunu Dış-

işleri Bakanlığına ibraz eder.

(2) Sağlık Kurulu raporunun olumsuz olması veya her türlü iklim koşullarında görev

yapabileceğine dair sağlık kurulu raporunun ibraz edilememesi halinde, personel dış temsilci-

liklere atanma hakkını kaybeder.

Atama

MADDE 17 – (1) Nihai başarı listesindeki sıralamaya göre görevlendirme için aranan

şartları taşıdığı Genel Komutanlıkça bildirilen personelin atama işlemleri Dışişleri Bakanlığınca

yerine getirilir.

(2) Sınavı kazanan personel, branşının değişmesi halinde misyon koruma görevine atan-

ma hakkını kaybeder.

(3) Sınavı kazanıp, görevlendirilen veya görevlendirme bekleyen personelden;

a) Süresi altı aydan daha fazla olan yurt dışı eğitim veya göreve katılmaya da hak ka-

zanması halinde,

b) Astsubaylar için subaylığa geçiş sınavını kazanması ve/veya bu kapsamdaki eğitim

programlarına katılması halinde,

Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde bu görevlerden birini tercih etmesi istenir. Ter-

cihte bulunmayan personel, misyon koruma görevinin haricindeki görevi veya eğitimi tercih

etmiş sayılır. Bu fıkra kapsamındaki personel nihai başarı listesinden çıkarılır ve durumu Baş-

kanlıkça Dışişleri Bakanlığına bildirilir.

(4) Atamalarda hizmet gerekleri öncelikli olarak değerlendirilerek, görevin en iyi ve

en verimli şekilde yerine getirilmesi hedeflenir. Atama yapılacak dış temsilciliğin tespitinde,

imkânlar ölçüsünde adayların; yabancı dil durumu, mesleki uzmanlığı ve gidilecek ülkenin ko-

şulları dikkate alınır.

Görev süresi

MADDE 18 – (1) Koruma görevlilerinin görev süresi bir yıldır, Dışişleri Bakanlığı ve

Genel Komutanlık tarafından uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir.

Soruşturma ve kovuşturma sonucunda alınan cezaların görevlendirmeye etkisi

MADDE 19 – (1) Personel hakkında yürütülmekte olan adli ve/veya idari soruşturma

ya da kovuşturma, Dış Temsilciliklerde koruma görevlisi olmak için başvuruda bulunmaya ve

bu amaçla yapılan sınavlara katılmaya engel oluşturmaz.

(2) Personel hakkında yürütülen adli ve/veya idari soruşturma ya da kovuşturma bilgi-

leri görevlendirme aşamasında Genel Komutanlık tarafından değerlendirilir. Görevlendirme

tarihi itibariyle; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dör-
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düncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı

suçlarla, işkence, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hakkında adli soruşturma veya

kovuşturma bulunanlar ile aynı suçlar nedeniyle hakkında idari soruşturma yürütülenlerin ata-

ması ertelenir.

(3) Hakkında açılan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren nitelikte hapis cezası veya aynı fıkranın

(d) ve (e) bendi kapsamına giren nitelikte disiplin cezası alanlar ve 6004 sayılı Dışişleri Ba-

kanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre engelleyici durumu haiz olanlar yurt

dışı göreve atanmaz. Bu personelden, adli/idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda, hak-

larında mahkumiyet kararı verilmeyenlerden kararı kesinleşenler ile disiplin cezası almayanlar

5 inci maddedeki şartları halen taşımaları durumunda mevcut sırasına, mevcut sırası geçmiş

ise tabi olduğu sınav dönemine ait bir sonraki görevlendirilecek personel listesinin başına ilave

edilir.

Geri çağrılma

MADDE 20 – (1) Dış Temsilciliklerde görevli koruma görevlilerinden;

a) Atama için ön görülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,

b) Hakkında açılan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren nitelikte hapis cezası veya aynı fıkranın

(d) ve (e) bentleri kapsamına giren nitelikte disiplin cezası alanlar,

c) Temsil yeteneğini kaybettiğine misyon şefince karar verilenler ile Dışişleri Bakanlığı

mevzuatına göre yurt içi görevine dönmesine karar verilenler,

ç) Görevin gerektirdiği fiziki ve koruma yeterliliğinde, görevlerini yerine getiremeyecek

derecede azalma veya tümden yitirme olduğu misyon şefince tespit edilenler,

d) Kabul edilebilir bir mazeretinden dolayı kendi rızasıyla merkeze dönüş talebi Dışiş-

leri Bakanlığınca uygun bulunanlar,

e) Jandarma Genel Komutanlığınca yurt içinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar, 

kalan görev sürelerine bakılmaksızın Jandarma Genel Komutanlığındaki görevlerine

atanırlar. Kararın kesinleşmesinden sonra görevlendirilmesine engel hali ortadan kalkanlar ka-

lan görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerine iade edilirler.

(2) Yukarıda belirtilen sebeplerle misyon koruma görevi sona eren koruma görevlileri

bu göreve yeniden müracaat edemez ve atanamaz.
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(3) Yurt dışında görevlendirilmekle birlikte, yurt dışına ataması yapılmadan önce yurt

içinde işledikleri bir suçtan dolayı, sonradan haklarında bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin

ikinci fıkrası kapsamında adli soruşturma veya kovuşturma açılanlar ile aynı suçlar nedeniyle

hakkında idari soruşturma başlatılanlar, ilgili mercilerce haklarında kesin karar verilinceye ka-

dar Jandarma Genel Komutanlığındaki görevlerine atanırlar.

Disiplin, performans değerlendirmesi ve ödüllendirme

MADDE 21 – (1) Koruma görevlileri yurt dışı görevleri süresince disiplin, performans

değerlendirmesi ve ödüllendirme bakımından Dışişleri Bakanlığı mevzuatına tabidir.

(2) Koruma görevlilerinin Dışişleri Bakanlığındaki görevleri boyunca işledikleri fiil-

lerden dolayı disiplin soruşturması yürütme ve ceza verme yetkisi Dışişleri Bakanlığındadır.

(3) Koruma görevlilerinin görevleri süresince aldıkları performans değerlendirme puanı,

disiplin cezaları ve ödüller Genel Komutanlık kayıtlarına geçirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 22 – (1) Koruma görevlileri, misyon şefinin veya görevlendireceği bir diplo-

matik kariyer memurunun talimatı çerçevesinde dış temsilciliklere ait bina ve konutların gü-

venliğinin sağlanması ile misyon mensuplarının korunmalarına ilişkin görevleri yerine getirir-

ler. Koruma görevlileri koruma planı esasları ile misyon şefinin veya görevlendireceği diplo-

matik kariyer memurunun talimatına uygun şekilde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri

almakla yükümlüdürler.

(2) Koruma görevlileri birinci fıkrada belirtilen görev tanımlarına uygun işlerde görev-

lendirilirler.

(3) Koruma görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar Dışiş-

leri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanacak talimat ile düzenlenir.

(4) Koruma görevlilerinin çalışma saatleri ve nöbet düzenleri görevlendirildikleri dış

temsilciliğin misyon şefi veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuru ile koruma

amiri tarafından müştereken belirlenir. Nöbet düzenleri ile çalışma saatlerinin belirlenmesinde

bulunulan ülkenin güvenlik koşulları ile dış temsilciliklere ait bina ve konutların yerleşim ve

ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

(5) Dış temsilciliklerde görevlendirilen subaylar koruma amiri olarak, astsubay ve uz-

man jandarma çavuşlar ise koruma memuru olarak görev yaparlar.

(6) Koruma memurları, koruma amirlerine bağlı olarak görev yaparlar. Koruma me-

murları, koruma amirleri tarafından verilecek görevleri yapmakla yükümlüdür. Koruma ami-

rinin bulunmadığı hallerde en kıdemli koruma memuru koruma amirinin görev ve sorumlu-

luklarını yerine getirir. Koruma amiri koruma planının hazırlanması, uygulanması ve dış tem-

silciliklerin güvenliğiyle ilgili konularda misyon içi yazışma yapma yetkisini haizdir.

Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                  9 Aralık 2017 – Sayı : 30265



(7) İlgili birim veya daire başkanlığı tarafından duyurusu yapılması istenen hususlar il-

gililere kendileri tarafından Başkanlığa bildirilen elektronik posta adresleri yoluyla iletilebilir.

(8) Statü değişikliği sınavlarına çağrılanlar, geçici görevli sayılırlar. 

Müracaat

MADDE 23 – (1) Koruma memurları, dış temsilciliklerde görevleri süresince müraca-

atlarını, koruma amirleri aracılığıyla misyon şeflerine yaparlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koruma planı

MADDE 24 – (1) Dış temsilcilikte görevli koruma amiri, koruma amirinin bulunma-

ması halinde en kıdemli koruma görevlisi tarafından hazırlanan koruma planı görüş için misyon

şefine veya onun görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuruna sunulur. Koruma planının

dış temsilciliğin bulunduğu ülkenin veya temsilciliğin koşulları göz önünde bulundurularak

hazırlanması esastır. Misyon şefi veya onun görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuru

tarafından uygun görülen koruma planı onaylanmak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

(2) Koruma planı en az 3 nüsha olarak düzenlenir ve dış temsilcilikler tarafından Dış-

işleri Bakanlığına iletilir. Koruma planı dış temsilciliklerce düzenli olarak güncellenir.

Görev dönüşü

MADDE 25 – (1) Koruma görevi sona eren personel dış temsilcilikten ilişiği kesildiği

tarihten itibaren on beş gün içinde Jandarma Genel Komutanlığındaki görevine başlar.

(2) Koruma görevlileri yurda dönüş yaptığı günü takip eden bir ay içerisinde yurt dışı

görev dönüş raporunu iki nüsha olarak çalıştığı kadrolarının tahsisli olduğu birim aracılığıyla

Başkanlığa gönderir. Raporun bir nüshası Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

Nöbet sistemi

MADDE 26 – (1) Dış temsilciliklerin faaliyetleri gereği koruma görevlileri, güvenliğin

veya hizmetin devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında nöbet hiz-

meti yerine getirebilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – 12/4/2017 tarihli ve 30036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İçişleri Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetme-

liğin geçici 3 üncü maddesi kapsamında söz konusu kadrolara atanmaları uygun bulunanların

hakkı saklıdır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanları birlikte

yürütür.
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev
yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapan personelden, görevde yükselme
ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999

tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Ku-
ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşik görevleri,
c) Başkan: Toplu Konut İdaresi Başkanını,
ç) Başkan Yardımcısı: Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısını,
d) Birim: Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıklarını,
e) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,
f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet

gruplarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamaları,
g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi unvanlara ilişkin görevlere ata-

nabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
ğ) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı dü-

zeydeki unvanlardan oluşan grubu,
h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi

çerçevesinde hesaplanan süreleri,
ı) İdare: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,
i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
j) Personel: Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

tabi memur kadrolarında görev yapan personeli,
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k) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Personel ve
Eğitim Daire Başkanını,

l) Sınav kurulu: Bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara ilişkin çalışmaları yürütmek üzere
oluşturulan kurulu,

m) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılacak atamaları,

n) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

o) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha
üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu,
1) Şef.
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı, araştırmacı.
c) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı,
2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Teknisyen, teknik ressam, programcı.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara ata-

nabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atana-
bilme şartlarını taşımak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu
hariç olmak üzere en az 2 yıl İdarede çalışmış olmak ve görevde yükselme sınavında başarılı
olmanın yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İdarede ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, teknisyen, tek-

nik ressam, programcı, şoför kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak.
b) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İdarede veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, teknisyen, teknik ressam, prog-

ramcı, şoför kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak.
c) Sivil savunma uzmanı ve araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İdarede şef, ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, teknisyen,

teknik ressam, şoför, programcı kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak.
ç) Memur ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
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d) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atana-

bilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme

şartlarını taşımak ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmak genel şartlarının yanı sıra aşa-

ğıdaki özel şartlar aranır:

a) Teknisyen ve teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden

mezun olmak.

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı

sertifikasına sahip olmak,

2) İdarece belgelenecek en az bir programlama dilini bildiğini transkript veya Milli

Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden

alınacak programcılık sertifikası ile belgelemek,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, İda-

renin kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, İdarece uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, sı-

navlardan en az otuz gün önce personele kurumsal internet sitesinde duyurulur.

(3) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen

başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını ta-

şıdığı farklı unvanlı kadrolardan biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Sınav ilanında;

a) Atama yapılacak kadroların unvanı, sınıfı ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Yazılı sınava ilişkin konu başlıkları,

belirtilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(6) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için

başvuruda bulunamazlar.

(7) Yapılan başvurular, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan

şartları taşıyanların listesi İdarenin internet sitesinde ilan edilir.
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Yazılı sınav
MADDE 9 – (1) İdare, görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarını Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye Orta Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yap-
tırabilir. Bu durumda, yazılı sınava ilişkin hususlar Kurum ile ilgili kurum ve kuruluşlar ara-
sında yapılan protokol ile belirlenir. Görevde yükselme yazılı sınavları İdare tarafından da ya-
pılabilir. Bu durumda ise yazılı sınav, sınav kurulunun gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ile atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile
ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarında yüz tam puan üzerinden
en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan personelden,

yazılı sınavda en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş
katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sı-
nava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir üyenin vermiş olduğu pu-

anların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda
yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav kurulu
MADDE 11 – (1) İdarece yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin işlemleri yürüt-

mek üzere sınav kurulu teşkil edilir.
(2) Sınav kurulu; Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığın-

da, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile birlikte birim yöneticisi veya Uzman düzeyinde üç
üye olmak üzere başkan dahil toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı usulle birer yedek üye
belirlenir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav-
larına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle
daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin
bulunmadığı toplantıya yedek üye çağrılır.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üye veya
üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlen-
dirilir.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tara-
fından yürütülür.
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Sınav kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 12 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yazılı sınav konu başlıklarının duyuruda yer almasını sağlamak,
b) Sınavların yapılmasını ve sonuçların ilan edilmesini sağlamak,
c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
ç) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Sınavın geçersiz sayılması
MADDE 13 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere

teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve dü-
zenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hü-
kümlerine göre işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında
adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün

içinde İdarenin internet sitesinde ilan edilir.
(2) Sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına

itiraz edebilirler. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak olan itiraz
başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İn-
celeme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine ve-
rilen karar kesindir.

(3) Yazılı sınavlarda, resen veya itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna
varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Başarı sıralaması
MADDE 15 – (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı

esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak
suretiyle tespit edilir. Ayrıca kurumun internet sitesinde ilan olunur.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlanmak üzere başarı sıralaması be-

lirlenir.
(3) Yazılı sınavda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması

yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, İdarece ihtiyaç duyulması
halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Başarı sıralamasının belirlenmesini müteakip, İdarece ilgili personelden birim ter-
cihleri alınabilir.

Sınavı kazananların atanması
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atan-

maya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip 6 ay içerisinde
başarı puanlarına göre atanır.

(2) İdarece tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin
tercihlerine göre atamaları yapılır.
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(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddeye göre belirlenmiş olması durumunda, yedekler arasın-
dan başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadroya yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Sınavla ilgili belgeler, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tara-

fından dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar; dava konusu bel-
geler ise söz konusu davalar sonuçlanıncaya kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler
MADDE 18 – (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde

yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav

yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak
şartıyla İdarenin ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunan görevler ile
bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şart-
larını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim
şartını taşımaları kaydıyla sivil savunma uzmanı, araştırmacı veya bunlarla aynı düzeydeki ya
da bunlardan daha alt düzeydeki diğer görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hüküm-
leri uygulanmaz.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için
düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak İdare veya diğer kamu kurum
ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını
taşımak kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Naklen atamalar
MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılan unvandan, bu

Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt grupta yer alan diğer unvanlara
veya daha alt düzeydeki unvanlara, atanılacak unvan için aranan şartları taşımak kaydıyla bu
Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.
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Kazanılmış haklar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre İdareye yapılacak ilk atamalarda bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Yönetmelik

hükümleri uygulanır.
Engellilerin sınavı
MADDE 23 – (1) İdare, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek

durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24 – (1) 4/1/2000 tarihli ve 23926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu

Konut İdaresi Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

—— • ——
Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ANADAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİNİN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/2001 tarihli ve 24592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu
Üniversitesi İkinci Anadal Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİNİN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2001 tarihli ve 24558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu
Üniversitesi Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİNİN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/2001 tarihli ve 24592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu
Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Bağımlılık ile Mücadele

GENELGE

2017/23
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TEBLİĞ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ 

KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTERECEK ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN

GÖREVLENDİRİLMELERİNDE VE DENETİMİNDE ESAS ALINACAK

TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında faaliyet göste-

recek onaylanmış kuruluşların Genel Müdürlükçe görevlendirilmesinde ve denetimlerinde esas

alınacak temel kriterlerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kap-

samında faaliyette bulunacak onaylanmış kuruluşların taşıması gereken nitelikler, görevlendi-

rilmesinde esas alınacak temel kriterler ile görevlendirme usulleri, yükümlülükleri ile faaliyet-

lerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 7 nci maddesine, 16/12/2011 tarihli

ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme

Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine ve Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Ta-

şıtları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

ç) NANDO: Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemini,

d) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme

faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultu-

sunda görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonuna bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk

değerlendirme kuruluşunu,

e) Teknik düzenleme: Bir ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bun-

larla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlen-

dirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması zorunlu her türlü mev-

zuatı,
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f) Teknik düzenleme sorumlusu: İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş

tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan

muayene ve denetim sonuçlarını belgelendirme kararı öncesi kontrol eden ve raporlayan per-

soneli,

g) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

ğ) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâ-

hil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,

h) Uzman: İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek

uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında muayene ve/veya denetimleri planlayan, ger-

çekleştiren ve muayene ve/veya denetim sonuçlarını teknik düzenleme sorumlusuna sunan per-

soneli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Onaylanmış Kuruluşlarda Aranacak Nitelikler, Personel, 

Yüklenici Kullanımı ile İlgili Şartlar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamına giren

ürünlerin uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere, Genel Müdürlüğe başvuruda bu-

lunan uygunluk değerlendirme kuruluşları, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Ku-

ruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, ilgili teknik düzenlemesi ve bu Tebliğde be-

lirtilen esaslar çerçevesinde başvurularının uygun bulunması halinde Genel Müdürlük tarafın-

dan onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler

MADDE 6 – (1) Onaylanmış kuruluş olmak için Genel Müdürlüğe başvuran uygunluk

değerlendirme kuruluşları, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar

Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde hükme bağlanan nitelikleri taşır ve ilgili teknik düzenleme-

lerde belirtilen onaylanmış kuruluşların atanmasında dikkate alınacak asgari kriterleri ve bu

Tebliğ hükümlerini yerine getirir.

Personel ile ilgili şartlar

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi kuruluş, yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyet-

leri çerçevesinde gerçekleştireceği muayene ve/veya denetimleri tam ve eksiksiz sürdürebilmesi

amacıyla, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki ürünlere yönelik

teknik bilgi, sektörel ve muayene ve/veya denetim tecrübesine sahip olan yeterli sayıda uzmanı

bünyesinde bulundurur. Bu uzmanlardan en az ikisi denizcilikle ilgili fakültelerden mezun

olup; denizcilik alanında en az dört yıl sörveyör yeterliliğinde görev yaptığına dair iş tecrübesi

olan veya onaylanmış kuruluşlarda gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları konusunda teknik

personel olarak en az dört yıl görev yapmış olan kişilerden tam zamanlı olarak istihdam edilir.

Görevlendirilen uzman, görevlendirildiği onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından

görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.
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(2) Başvuru sahibi kuruluş, tam zamanlı olarak görev yapan birinci fıkrada belirtilen

tecrübeye sahip personelden birisini Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kap-

samında teknik düzenleme sorumlusu olarak görevlendirir. Teknik düzenleme sorumlusu, uz-

man olarak görev yapamaz. Teknik düzenleme sorumlusu görevlendirildiği onaylanmış kuruluş

haricinde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.

(3) Başvuru sahibi kuruluş, teknik düzenleme sorumlusunun izin, rapor ve benzeri haller

nedeniyle uzun süreli yokluğunda yerine vekâlet edebilecek ve birinci fıkrada belirtilen tecrü-

beye sahip personelden birini vekil olarak görevlendirir. Ancak bu personel vekâlet ettiği dö-

nemde uzman olarak görev yapamaz ve daha önce uzman olarak yer aldığı muayene ve/veya

denetimlerin kontrol ve raporlamasını yapamaz.

(4) Onaylanmış kuruluş, mevcut olan iş gücünün iş yükünü karşılamadığı durumlarda

sözleşme yaptığı dış kaynaklı uzmanları denetimlerde kullanabilir. Onaylanmış kuruluş söz

konusu teknik düzenleme gerekliliklerine aykırılık oluşturmayacak şekilde sözleşmeli olarak

kullanabileceği dış kaynaklı uzmanı, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde belirler

ve sahip olduğu kalite yönetim sistemine uygun olarak çalıştırır. Dış kaynaklı uzman kullanıl-

ması durumunda nihai sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

(5) Onaylanmış kuruluş, teknik düzenleme sorumlusu ve/veya tam zamanlı olarak görev

yapan birinci fıkrada belirtilen tecrübeye sahip uzmanın işinden ayrılması durumunda, en geç

15 iş günü içerisinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartları sağlayan personelin atamasını

yapar ve söz konusu personelin yetkinliğine ilişkin doküman ve belgeleri Genel Müdürlüğe

iletir.

Yüklenici kullanımı ile ilgili şartlar

MADDE 8 – (1) Onaylanmış kuruluş tarafından kullanılacak olan yüklenici laboratu-

varın, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre ilgili deney metodunda akredite olması veya

yüklenici laboratuvarın yapacağı deneylere 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve TS

EN ISO/IEC 17025 standardının uygulanabilir maddeleri ve ilgili deney metodunda yetkinliği

olan bir uzmanın refakat ederek deney sonucunun onaylanmış kuruluş tarafından Gezi Tekneleri

ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ve TS EN ISO/IEC 17065 standardının ilgili maddeleri

çerçevesinde onaylanması ve onaylanmış kuruluşun, yüklenicinin söz konusu faaliyetleri ger-

çekleştirme konusunda yeterli olduğunu ve TS EN ISO/IEC 17025 standardında belirtilen şart-

lara uyduğunu doğrulaması/denetlemesi şartı aranır.

(2) Onaylanmış kuruluş tarafından kullanılacak olan yüklenici muayene kuruluşunun,

TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre ilgili muayene faaliyeti kapsamında akredite olması

veya yüklenici muayene kuruluşunun yapacağı uygunluk değerlendirmesine 7 nci maddenin

birinci fıkrasında belirtilen ve TS EN ISO/IEC 17020 standardının uygulanabilir maddeleri ve

ilgili muayene faaliyeti kapsamında yetkinliği olan bir uzmanın refakat ederek muayene sonu-

cunun onaylanmış kuruluş tarafından Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ve

TS EN ISO/IEC 17065 standardının ilgili maddeleri çerçevesinde onaylanması ve onaylanmış
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kuruluşun, yüklenicinin söz konusu faaliyetleri gerçekleştirme konusunda yeterli olduğunu ve

TS EN ISO/IEC 17020 standardında belirtilen şartlara uyduğunu doğrulaması/denetlemesi şartı

aranır.

(3) Yüklenici laboratuvarın ve/veya muayene kuruluşunun kullanılması durumunda ni-

hai sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşların Başvurularının Değerlendirilmesi, 

Görevlendirilmesi ve Bildirim Süreci

Onaylanmış kuruluş başvurusu

MADDE 9 – (1) Başvuru sahibi, ilk görevlendirme veya kapsam genişletme amacıyla,

kuruluşun unvanı, kayıtlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarasının da beyan

edildiği başvuru ön yazısı ve aşağıdaki bilgi ve belgeleri de içeren dosya ile Genel Müdürlüğe

başvurur:

a) Başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun kuruluş amacı ve sorumluluk-

ları,

b) Kuruluşun, kendi bünyesinde yer alan yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan birim

ve birim yetkililerini gösteren detaylı organizasyon şeması,

c) Başvurunun kapsamı (İlgili teknik düzenlemesi, modül veya modüller, uygunluk de-

ğerlendirme işlemleri),

ç) Gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve sorumluluk taahhütnamesi,

d) 7 nci maddede belirtilen şartlara uygun olacak şekilde istihdam edilen teknik perso-

nelden;

1) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin adı, soyadı, görev alanı ve yetkisini

açıklayan detaylı personel listesi,

2) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin eğitim durumunu, sektörel veya mua-

yene ve/veya denetim veya kamu kurum ve kuruluş tecrübesini ispatlayan belgeler,

e) Laboratuvar hizmetleri hakkında detaylı bilgi (Laboratuvar ve teçhizat durumu, baş-

vuru kapsamında yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici labo-

ratuvar tarafından yapılacağının belirlenmesi),

f) Muayene talimat ve prosedürleri, muayene ve sertifika örnek formları,

g) 18 inci maddede belirtilen kriterlere uygun yaptırılmış olan mesleki sorumluluk si-

gortası (Bu kapsamda hazırlanan poliçenin noter tasdikli bir örneği),

ğ) Kuruluşun sahip olduğu kalite belgeleri, ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği ak-

reditasyon sertifikaları, akreditasyon sertifikalarının yeminli tercüme bürolarından onaylı İn-

gilizce suretleri veya TÜRKAK tarafından İngilizce olarak düzenlenmiş nüshaları, TÜRKAK

tarafından hazırlanan ve onaylanan denetim raporlarının suretleri.

(2) Başvuru dosyası, bu Tebliğde belirtilen içerik sıralamasına uygun olacak bir şekilde

sınıflandırılmış olarak hazırlanır ve Genel Müdürlüğe sunulur.
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(3) Başvuru dosyasında yer alacak belgelerin tümüne, başvuru sahibi kuruluşu temsil

ve imza yetkisini haiz şahıs tarafından ıslak imza atılır.

(4) Genel Müdürlükçe görevlendirilen onaylanmış kuruluşun kapsam genişletme dos-

yalarında, yalnızca ilk görevlendirme dosyasına göre farklılık gösteren belgeler sunulur.

(5) Genel Müdürlükçe gerekli altyapı tamamlandıktan sonra, onaylanmış kuruluş ilk

yetkilendirme, kapsam genişletme veya süre uzatımı başvurusu, web tabanlı portal üzerinden

yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından Genel Müdürlüğe

yapılan onaylanmış kuruluş başvurularının değerlendirilmesinde, TS EN ISO/IEC 17065 stan-

dardına göre akredite edilmiş olma şartı aranır.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunu TÜRKAK yapar. Uygun-

luk değerlendirme kuruluşları, TÜRKAK’ın akreditasyon hizmeti vermediği alanlarda veya

TÜRKAK’ın tabi olduğu eşdeğerlik incelemesinin, akreditasyon talep edilen uygunluk değer-

lendirme işlemi için olumlu sonuçlanmadığı durumlarda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin eşde-

ğerlik incelemesini olumlu bir şekilde tamamlamış ulusal akreditasyon kuruluşlarına başvura-

bilir.

(3) Başvuru sahibi, hangi teknik düzenlemenin hangi ürün grupları ve/veya modülleri

kapsamında hizmet verecekse, TS EN ISO/IEC 17065 standardında sadece o ürün grupları

ve/veya modüllerle ilgili olanı değerlendirmeye esas alınır. Uygunluk değerlendirmesinde kul-

lanılan modüllerden herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek üzere başvuruda bu-

lunulamaz.

(4) Başvuru konusu teknik düzenleme kapsamında yürütülecek olan uygunluk değer-

lendirmesinde kullanılan modüllerden herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek

üzere başvuruda bulunulması durumunda, söz konusu başvuru Genel Müdürlük tarafından de-

ğerlendirilmez ve iade edilir.

(5) Genel Müdürlük başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlen-

dirmelerde bulunabilmek amacıyla, ilk kez başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşu-

nun merkez ofisinde ve sahada gerekli denetimleri gerçekleştirir. Ayrıca Genel Müdürlük gerek

görürse kapsam genişletme talebinde bulunan onaylanmış kuruluşun merkez ofisinde ve sahada

gerekli denetimleri gerçekleştirir. Denetim sonucunda hazırlanan değerlendirme raporunda uy-

gunsuzluk olması halinde görevlendirme şartlarının oluşmaması sebebiyle başvuru reddedilir.

(6) Başvuru sahibi kuruluş, başvurunun değerlendirme aşamasında 9 uncu madde kap-

samında sunulan belgelere ek olarak Genel Müdürlükçe gerekli görülen diğer bilgi ve belgeleri

sunar.

(7) Başvuruya esas tüm belgelerin eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe sunulması ve de-

netimin tamamlanması halinde dahi, teknik düzenleme kapsamında yürütülecek uygunluk de-

ğerlendirme faaliyetleri için ülke sanayisinin ve üreticinin onaylanmış kuruluş ihtiyacı, teknik

ve hukuki uygunluk, sürdürülebilirlik ve rekabet koşulları ile onaylanmış kuruluş adayının po-
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tansiyeli, tecrübesi ve birikimi gibi şartlar göz önünde bulundurularak, başvuru sahibi uygunluk

değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine veya onaylanmış

kuruluşun kapsam genişletme talebiyle ilgili nihai kararlar Genel Müdürlüğün takdirindedir.

(8) Hakkında herhangi bir şüphe nedeniyle inceleme veya araştırma başlatılan kuruluşun

başvurusu bu süreç tamamlanıncaya kadar değerlendirilmez.

Onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesi ve bildirim süreci

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlükçe onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi veya

kapsam genişletmesi uygun görülen kuruluşlar; Genel Müdürlükle onaylanmış kuruluş adayının

arasında yapılan görevlendirme protokolünün imzalanmasından sonra onaylanmış kuruluş ada-

yının NANDO’da yayımlanmaları için Ekonomi Bakanlığına bildirilir.

(2) Başvuru sahibine Avrupa Komisyonu tarafından verilen onaylanmış kuruluş kimlik

kayıt numarası ile NANDO’da yayımlanması ile kuruluş onaylanmış kuruluş statüsünü elde

eder. Kapsam genişletme, buna dair bildirimin NANDO’da yayımlanması ile gerçekleşir.

(3) Onaylanmış kuruluş tarafından görev süresinin sona ereceği tarihten en az 30 gün

önce, görev süresinin belirlenmesinde esas alınan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasının

yenilenerek Türkçe ya da yeminli tercüme bürolarına onaylı bir şekilde tercüme ettirilmiş veya

TÜRKAK tarafından düzenlenmiş olan İngilizce nüshasının Genel Müdürlüğe iletilmiş olması

gerekir. Onaylanmış kuruluşun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki yeni görev süresinin bil-

dirimine ilişkin gerekli aşamaların, bu Tebliğde belirtilen kurallar çerçevesinde Genel Müdür-

lükçe başlatılamamasına dair sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir. Onaylanmış kuruluşun

yeni görev süresinin bildirimine ilişkin nihai kararı 10 uncu maddenin yedinci fıkrasında yer

alan şartlar kapsamında Genel Müdürlük verir.

(4) Onaylanmış kuruluş bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen deği-

şiklikleri en geç 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. Bu değişiklikler Genel Müdürlük

tarafından Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülükleri, Gözetimi ve Denetimi, Uygulanacak 

Yaptırımlar ve Onaylanmış Kuruluşların Eşgüdümü ve İş Birliği

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve

Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü, 7 nci ve 10 uncu maddelerinde ve Gezi Tek-

neleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinin 31 inci, 39 uncu ve 41 inci maddelerinde hük-

me bağlanan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Onaylanmış kuruluş tarafından ayrıca;

a) Kendisine ait kimlik kayıt numarası ve belgeler ile işaretlerin yanlış ve/veya usulsüz

kullanıldığını tespit ettiği durumlarda gerekli tedbirleri alması,

b) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında yürüteceği uy-

gunluk değerlendirme faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine

getirilmesi,
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c) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında yürüteceği uy-

gunluk  değerlendirme faaliyetlerini en uygun şekilde icra edebilmek amacıyla, bu Tebliğde

belirtilen şartlara uygun yeterli sayıda tam zamanlı personeli bünyesinde istihdam etmesi,

ç) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutması ve

ilgili teknik düzenleme kapsamında yurt içinde ve yurt dışında belgelendirdiği firma ve ürünlere

ilişkin bilgileri ocak ve temmuz ayı içerisinde 6 aylık dönemler itibariyle EK-1’de yer alan

form ile,  askıya alma ve iptallere ilişkin kararların ise söz konusu kararların alındığı tarihten

itibaren en geç 15 gün içerisinde EK-2’de yer alan form ile Genel Müdürlüğe sunması,

d) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini

etkileyecek her türlü yapısal değişikliği en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmesi,

e) İletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliğin en geç 7 gün içerisinde Genel Mü-

dürlüğe bildirilmesi,

f) Piyasa koşullarını zorlayacak yükümlülükler getirmekten, üretim maliyetlerini art-

tırmaktan ve imalatçıyı zor duruma düşürmekten kaçınması,

g) Gerek Türkiye, gerekse AB nezdinde her türlü koordinasyon ve iş birliğini artıracak

faaliyetlere katılım sağlaması,

ğ) Teknik Mevzuat ve standardlara ilişkin gelişmeleri takip edecek mekanizmanın oluş-

turulması,

h) Yaptığı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlaması,

zorunludur.

(3) Onaylanmış kuruluş gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonu-

cunda ortaya çıkabilecek itiraz ve şikâyetleri inceleyecek bağımsız mekanizmanın çalışmasını

sağlar, itiraza konu faaliyet ve itiraz sonucu hakkında üretici veya yetkili temsilcisine yeterli

bilgilendirmeyi yapar.

(4) Genel Müdürlükçe onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen kuruluşun yerine ge-

tirmesi gereken kriterlere ve şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, Genel Müdürlük yap-

mış olduğu görevlendirmeyi askıya alır veya iptal eder. Bu iptal kuruluşun görevli olduğu süre

boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(5) Görev süresi sona eren onaylanmış kuruluşun kendi isteği ile veya Genel Müdür-

lükçe süresinin uzatılmaması halinde görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden do-

ğan sorumlulukları devam eder.

Onaylanmış kuruluşların gözetimi ve denetimi

MADDE 13 – (1) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında

atanan onaylanmış kuruluşlar, söz konusu teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetlerinden do-

layı Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. Bu kapsamda yer alan onaylanmış kuruluşların göze-

timi ve denetimi görevi Genel Müdürlüğe aittir.

(2) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde re’sen veya şikâyet üzerine onaylanmış

kuruluşları haberli veya habersiz olarak denetler. Onaylanmış kuruluş bu Tebliğ kapsamında

yapacağı bildirimleri bu Tebliğde belirtilen süre dışında yapması halinde ilave denetim yapılır.
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(3) Onaylanmış kuruluşlar, başvuru sırasındaki onaylanmış kuruluş niteliklerini taşı-

maya devam edip etmediklerinin tespiti amacıyla Genel Müdürlük tarafından 2 yılda bir yeni-

den değerlendirmeye tabi tutulur.

(4) Genel Müdürlük, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların gözetimi ve denetimi için

yetkin ve yeterli sayıda personeli görevlendirerek gerekli alt yapıyı oluşturur.

(5) Genel Müdürlük, yürüttüğü incelemeler ve denetimler neticesinde hakkında uygun-

suzluk veya eksiklik tespit ettiği onaylanmış kuruluşlara ilişkin olarak diğer yetkili kuruluşlarla

bilgi paylaşımına gider.

Onaylanmış kuruluşlara uygulanacak yaptırımlar ve idari para cezaları

MADDE 14 – (1) 13 üncü madde kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuzluk

tespit edilmesi durumunda onaylanmış kuruluşun faaliyet kapsamı; bu uygunsuzluktan etkile-

nen ürünün taşıdığı risk durumu, tehlikenin aciliyeti ve kullanıcı öncelikleri Genel Müdürlükçe

değerlendirilmek suretiyle belirlenecek bir süre için kısıtlanır veya askıya alınır. Bu uygunsuz-

lukların önem derecesine göre onaylanmış kuruluşa düzeltici faaliyet için 20 iş gününden az

60 iş gününden fazla olmamak üzere süre verilir. Onaylanmış kuruluşun düzeltici faaliyet talep

edilen uygunsuzlukları Genel Müdürlükçe talep edilen sürede gidermemesi durumunda onay-

lanmış kuruluşlara Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetme-

liğinin 11 inci maddesinde yer alan yaptırımlar uygulanır.

(2) Onaylanmış kuruluş bildiriminde Genel Müdürlük tarafından esas alınan akreditas-

yon sertifikasının askıya alınması durumunda, onaylanmış kuruluş tarafından 3  iş günü içeri-

sinde durum Genel Müdürlüğe bildirilir. Akreditasyon sertifikasının askı süresi boyunca onay-

lanmış kuruluş statüsü de askıya alınır. Askı süresi sonunda, onaylanma amaçlı akreditasyonun

onaylanmış kuruluş tarafından sürdürülememesi veya akreditasyon sertifikasının askıya alınma

süresinin onaylanmış kuruluş tarafından 3  iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmemesi

durumunda 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş

statüsü iptal edilir. Onaylanmış kuruluş statüsü bu fıkrada belirtilen nedenlerle iptal edilen ku-

ruluş, bu Tebliğ kapsamındaki şartları tekrar sağlaması halinde yeniden başvuru yapabilir.

(3) 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gözetim ve denetim neticesinde; 4703

sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan uygunsuzluklar tespit

edilirse söz konusu Kanunun 12 nci maddesinde yer alan idari para cezaları uygulanır.

TÜRKAK ile iş birliği

MADDE 15 – (1) Bakanlık, TÜRKAK'ın yaptığı denetimlere gözlemci sıfatı ile katıl-

mak için TÜRKAK ile iş birliği yapar.

Onaylanmış kuruluşların eşgüdümü ve iş birliği

MADDE 16 – (1) Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi durumunda Genel Mü-

dürlük öncülüğünde, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında faali-

yette bulunan onaylanmış kuruluşlar ile eşgüdüm toplantısı düzenlenir.

Şube, temsilcilik ve yükleniciler ile işletme içi akredite birimler

MADDE 17 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik herhangi bir onaylanmış ku-

ruluşun şubesi, temsilciliği veya yüklenicisi ve işletme içi akredite birimler ile ilgili işlemler

hakkında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin

13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerinde hükme bağlanan kurallar uygulanır.
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(2) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında Türkiye’de faa-

liyet gösteren yabancı menşeili onaylanmış kuruluşların şubeleri veya temsilcileri, faaliyet kap-

samını ve hangi onaylanmış kuruluş adına faaliyet yapılacağına dair bilgiyi Genel Müdürlüğe

iletir. Genel Müdürlük, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında faa-

liyet gösteren yabancı onaylanmış kuruluşların Türkiye’deki şubelerinin envanterini hazırlar

ve günceller.

(3) Yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların adına veya sorumluluğunda Türkiye’de

uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten şube, temsilcilik veya yüklenici gibi birimlerin ni-

telikleri ve denetimleri hakkında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuru-

luşlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 18 – (1) Başvuru sahibi kuruluş faaliyetleri kapsamında verdikleri hizmet-

lerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla en az bir milyon TL tutarında mesleki so-

rumluluk sigortasını Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak

ve yetkili oldukları sürece mesleki sorumluluk sigortasını devam ettirmek zorundadır. Sigorta

poliçesinde, gerekli teminat limiti belirlenirken hangi faktörlerin hesaba katıldığı açıkça belir-

tilir. Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı asgari şartlarda bütün Türkiye coğrafyasını ve

AB üye ülkelerini içermesi gerekir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda; 4703 sayılı Kanun, Uygunluk

Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik düzenle-

melerin hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 20 – (1) 1/4/2003 tarihli ve 25066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi

Tekneleri Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kri-

terlere Dair Tebliğ (Tebliğ No:2003/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 8/5/2012 tarihli ve 28286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yö-

netmeliği kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Gö-

revlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 22/11/2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yö-

netmeliği kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şir-

ketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/1206 

KARAR NO : 2016/277 

KarĢılılıksız yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

31/03/2016 tarihli ilamı ile 163/1 maddesi gereğince 10 AY HAPĠS, 1 YIL CEZANIN 

ERTELENMESĠ NEDENĠYLE DENETĠM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve 

Mukaddes oğlu, 26/09/1967 doğumlu, Ġstanbul, Beyoğlu, Camikebir Mah./köy nüfusuna kayıtlı 

AYGÜN YURTMAN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢtır. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9441 

—— • —— 
Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/155 

KARAR NO : 2017/8 

Göçmen kaçakçılığı yapma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 05/01/2017 tarihli ilamı ile maddesi gereğince sanıklar Mehmet Aslan ve Ġbrahim DaĢ'ın 

ayrı ayrı 2 YIL 6 AY HAPĠS ve 100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar 

verilmiĢtir. 

Sanıklar Mehmet Aslan ve Ġbrahim DaĢ mahkememiz kararını ayrı ayrı istinaf 

baĢvurusunda bulunmuĢlar ve üzerlerine atılı suçu iĢlemediklerini ve mahkeme kararının 

bozularak haklarında beraat kararı verilmesini talep etmiĢlerdir. 

MAĞDUR : HALĠT EL MUHAMMED, Ali ve Cemile oğlu, 10/01/1998 KAMIġLI 

doğumlu, 

MAĞDUR : SUUT ABDULLAH, Abdulmecid ve Dirre El Ġsa oğlu, 01/08/1998 

KAMIġLI doğumlu, 

MAĞDUR : HADĠCE EL LATĠF, MUHAMMED Kızı VALFA'den olma, 

tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar ve istinaf baĢvuru dilekçesi tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf 

baĢvuru dilekçesinin özetinin RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9338 

————— 

ESAS NO : 2014/539 

KARAR NO : 2015/416 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

25/05/2015 tarihli ilamı ile basit yaralama suçunu iĢlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile 

kamu davası açılmıĢ ise de, sanığın üzerlerine atılı suçun takibinin Ģikayete bağlı olduğu, 

müĢtekinin de sanıkdan Ģikayetçi olmadığı anlaĢıldığından, sanık hakkında atılı suçtan açılan 

kamu davasının CMK.nın 223/8 maddesi gereğince DÜġÜRÜLMESĠNE karar verilmiĢ, 

Sanık; Abdulaziz ve Naile oğlu, 01/01/1968 doğumlu HASAN HUNĠ tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9336 
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Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2015/614  

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan HAKAN ÇAKA hakkında; 

Mahkememizin 19/04/2016 tarih ve 2015/614 esas, 2015/471 karar sayılı ilamı ile Hizmet 

nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan Türk Ceza Kanunun 155/2, 62, 5237 sayılı Yasanın 

51. maddeleri gereğince 10 Ay Hapis cezası verildiği ve cezanın ERTELENMESĠNE, karar 

verilmiĢtir. 

Gaziantep doğumlu Mersin Akdeniz Yeni Mah./köy nüfusuna kayıtlı, Ali ve Bedia oğlu 

08/10/1979 D.lu HAKAN ÇAKA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢtır. Adres yetersizliği 

nedeniyle yokluğunda verilen Gerekçeli karar kendisine tebliğ edilemediğinden; 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar 

verildiğinden; 

Ġlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından 15 gün sonra hükmün tebliğ olunmuĢ 

sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize hitaben yazılacak veya 

bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa 

geçirilmek suretiyle Yargıtay yolu açık olmak üzere ilan masrafının kendisinden alınacağı hususu 

ilanen tebliğ olunur. 9527 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SĠMĠTLĠK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 30.000 kg Simitlik Susam alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 21.12.2017 PerĢembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 21.12.2017 PerĢembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: (0 312) 397 33 65 - 66    Faks: (0 312) 397 33 74 - 71 

 10779/1-1 
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RESTORAN BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLER KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Salihli Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Seyrantepe Mahallesi 134 Ada 89 parselde bulunan 

12.470,00 m2 lik yüzölçüme sahip taĢınmaz içerisinde Restoran Binası - altında Deposu bulunan  

1 katlı Lojman, Açık Otoparkı ve Seyir Tepesi olarak bilinen yerdeki 1 Adet Büfe Tarzı Kapalı 

alandan oluĢan yerin 10 yıllığına kiralanmak üzere, Salihli Belediye Meclisi’nin 03/01/2017 tarih 

ve 2017/2 Sayılı Kararına istinaden 10 yıllığına kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre ―Kapalı Teklif Artırma Usulü‖ ile 21/12/2017 

tarihi PerĢembe günü saat 13:30’da Salihli Belediye Binası Encümen Toplantı salonunda Belediye 

Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır. Ġhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen 

belgeler ile birlikte, hazırlayacakları Ġhale Teklif Zarflarını en geç 20/12/2017 tarihi ÇarĢamba 

günü saat 16:30’ a kadar Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi 

iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden 

dolayı teklif zarfının teslim tarih ve saatine kadar Ġdare’ ye ulaĢmaması halinde bu gecikmeden 

Belediyemiz sorumlu değildir. 

2 - Ġhaleye çıkarılan yerin ada - parsel, muhammen kira bedeli, geçici ihale teminatı, ihale 

kira süresi gibi unsurlar aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

 

SIRA 

NO ADA PARSEL 

ALANI 

(M
2
) VASFI 

AYLIK 

MUHAMMEN 

KĠRA BEDELĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ 

ĠHALE 

SÜRESĠ 

1 134 89 
12.470,00 

M
2
 

Restoran 

Binası ve 

Sosyal Tesisler 

35.000,00 TL+ 

%18 KDV 

126.000,00 

TL. 
10 YIL 

 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgelerin aslı veya noter 

tasdikli örneklerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

A) Gerçek KiĢilerden; 

1 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüklerinden tasdikli 

ikametgâh belgesi. 

2 - TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi. 

4 - Vekâletle katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılımın imza 

beyannamesi. 

5 - Vekaleten katılım halinde vekalet edenin adli sicil belgesi ile Mahalle Muhtarlıkları 

veya Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğünden tasdikli ikametgah belgesi. 
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6 - Geçici teminat mektubu veya Belediye BaĢkanlığı hesabına yatırılacak geçici teminat 

alındı makbuzu. 

7 - ġartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu. 

8 - Otel içi Restoran iĢletmeciliği, Restoran hizmetleri meslek gruplarından herhangi 

birine ait faaliyetine devam ettiğine dair kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi ve bağlı bulunduğu 

Belediyeden ÇalıĢma Ruhsatını ibraz etmesi. 

9 - Ġstekli adına Cumhuriyet Savcılığından Alınan Adli Sicil Belgesi. 

B) Tüzel KiĢilerden; 

1 - Tebligat için adres beyanı. 

2 - Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

3 - Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4 - Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü. 

5 - Tüzel kiĢiliği temsile yetkili kiĢinin adli sicil belgesi ile Mahalle Muhtarlıkları veya 

Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğünden tasdikli ikametgah belgesi. 

6 - Geçici teminat mektubu veya Belediye BaĢkanlığına yatırılan geçici teminatın alındı 

makbuzu. 

7 - ġartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu. 

8 - Otel içi Restoran iĢletmeciliği, Restoran hizmetleri meslek gruplarından herhangi 

birine ait faaliyetine devam ettiğine dair kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi ve bağlı bulunduğu 

Belediyeden ÇalıĢma Ruhsatını ibraz etmesi. 

9 - Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kiĢilik; anonim Ģirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limited Ģirket ise Ģirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif 

Ģirket ise ortaklarının tamamının, komandit Ģirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer 

ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 

kurulu üyelerinin Cumhuriyet Savcılığından alınmıĢ Adli Sicil Belgesi. 

C) Ortak giriĢim olması halinde; 

Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki 

belgeler ve iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca 

hazırlanan ihale Ģartnamesine göre ihalesi yapılacak olan yer ile ilgili geniĢ bilgi ve idari 

Ģartnamesini mesai saatleri dahilinde KDV dahil 5.000,00 TL. ödeyerek Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi Ġdare’de ücretsiz de görebileceklerdir.  

Taliplilere ilanen duyurulur. 10686/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım KISIM-1: 40 adet TaĢra Sunucusu ve 40 adet Kabinet 

ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, KISIM-2: 4 adet 

Yedekleme Sunucusu, 2 adet KartuĢ Yuvası ve 1000 adet KartuĢ ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine, ayrıca kartuĢ yuvası ve kartuĢların Quantum markasına uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

ĠHALE KISIMLARI ĠHALE EVRAK BEDELĠ 

KISIM-1:  

 - 40 adet TaĢra Sunucusu  

 - 40 adet Kabinet 

140.-TL 

KISIM-2:  

 - 4 adet Yedekleme Sunucusu 

 - 2 adet KartuĢ Yuvası 

 - 1000 adet KartuĢ 

130.-TL 

TÜM KISIMLAR VEYA BĠRDEN FAZLA KISIM ĠÇĠN  140.-TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, istenilen marka, ilave hususlar listesi, marka/model ile Ofis Ticari 

ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve 

ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine, ayrıca kartuĢ yuvası ve kartuĢların Quantum markasına 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için 

ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10799/1-1 
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AĞ ANAHTARI VE SFP MODÜL SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı Ağ Anahtarı ve 

SFP Modül kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/12/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10800/1-1 
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VERĠ DEPOLAMA ÜNĠTESĠ DĠSK KAPASĠTESĠ ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü ihtiyacı Veri Depolama Ünitesi Disk 

Kapasitesi Artırımı kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Hitachi VSP markasına uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, marka/model ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Hitachi VSP markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.  

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10801/1-1 
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TAġINIRLAR SATILACAKTIR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge 

Müdürlüğünden:  

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   34408 - Kağıthane/ĠSTANBUL 

AĢağıda adı, tahmini keĢif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taĢınırlar 2886 

sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satıĢa çıkarılmıĢtır. Artırma 

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Ġhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taĢınırlara 

ait artırma dosyası ve Ģartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Ġhaleler BaĢmühendisliğinde 

görülebilir. 

Bu taĢınırlara, teklif vermek isteyenlerin Makine ve Ġkmal BaĢmühendisliğinden; 

TaĢınırların hali hazır durumunu gördüklerine dair taĢınır görme belgesi alması gerekmektedir, 

Alıcı Makine ve ekipmanların mevcut durumunu görmüĢ, beğenmiĢ ve kabul etmiĢ sayılır. Bu 

konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır. 

TaĢınırların satıĢ ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır. 

 

Sıra 

No 

TaĢınırın Adı 

Cinsi Markası 

Modeli - 

Ġmal Yılı 

Muhammen 

Bedeli TRY 

Geçici 

Teminat 

TRY 

Ġhale Tarihi 

ve Saati 

1 

110’luk 

Konkasör Tesisi 

(1 adet) 

 2014    935.945,33   93.594,53 

22.12.2017 

Cuma 

Saat: 10:00 

2 
170’lik Konkasör 

Tesisi (1 adet) 
MES 

170/PDK -  

2014 
1.567.018,75 156.701,88 

22.12.2017 

Cuma 

Saat: 10:15 

3 
Sahada Bulunan 

Su Tesisatı Tesisi 
       18.275,63     1.827,56 

22.12.2017 

Cuma 

Saat: 10:30 

4 
Diğer 

Ekipmanlar (1) 
     168.088,00   16.808,80 

22.12.2017 

Cuma 

Saat: 10:45 

5 

110’luk 

Konkasör Tesisi 

(1 adet) 

SAES 
PDK 1415 

- 2014 
   711.201,50   71.120,15 

22.12.2017 

Cuma 

Saat: 11:00 

6 
170’lik Konkasör 

Tesisi (1 adet) 
MES 

170/PDK -  

2015 
1.638.853,25 163.885,33 

22.12.2017 

Cuma 

Saat: 11:15 

7 
170’lik Konkasör 

Tesisi (1 adet) 
MES 

170/PDK -  

2016 
1.638.853,25 163.885,33 

22.12.2017 

Cuma 

Saat: 11:30 

8 
Diğer 

Ekipmanlar (2) 
     376.130,10   37.613,09 

22.12.2017 

Cuma 

Saat: 11:45 
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1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢilerin, teklif 

verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere; 

a- Gerçek kiĢiler için YerleĢim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden) 

b- Gerçek kiĢiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden), 

c- Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

d- Tüzel kiĢiler için, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil 

gazetesi, 

e- Tüzel kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

f- Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat 

mektubunun Ģekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen 

Ģartları taĢıması gerekir.) 

h- TaĢınır SatıĢ ġartnamesi, (ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

i- Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile Ģartnameye uygun 

ortak giriĢim beyannamesini vermesi, (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleĢmesi verilir.) 

j- TaĢınır görme belgesi (idare ve iĢtirak eden tarafından imzalı) 

2 - Ġhaleye katılabilme Ģartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iĢe ait 

olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   34408 - Kağıthane/ĠSTANBUL adresine Ġhale 

Komisyon BaĢkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir 

nedenle oluĢacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

3 - SatıĢ bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), 

resim, harç ile ulaĢım giderleri alıcıya aittir. 

4 - Ġhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Ġlan olunur. 10681/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 3722 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Kağıthane 

c) Mahallesi/Mevkii : Merkez/Çeliktepe 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 9533 

f) Parsel No : 2 

g) Yüzölçümü : 634 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Hâlihazır : ĠĢgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Ticaret Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 10.144.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 304.320.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 27 Aralık 2017 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz 

görülebilr.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 88    Fax: 0212 449 51 33 

9 - ġartname Bedeli : 100.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 
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e) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

12 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (27 Aralık 2017) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ĠSTANBUL) sıra numaralı alındı 

belgeleri karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen 

teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım 

sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5  34134 Fatih/ĠSTANBUL) 

baĢvurmaları gerekmektedir.  

15 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 10720/1-1 

————— 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 4160 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Kâğıthane 

c) Mahallesi : Merkez (Hamidiye) 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 6807 

f) Parsel No : 60 

g) Yüzölçümü : 328 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : ĠĢgalli (Üstü kapalı kereste deposu iĢgali) 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Konut Alanı (61 parselle tevhid Ģartı vardır.) 

l) Cinsi : Arsa 
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3 - Muhammen Bedeli : 1.476.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı :      44.280.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 27 Aralık 2017 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli : 500.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten iĢtirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması gerekmektedir. 

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/Ġstanbul) 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

14 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 10728/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 04.12.2017        Karar No: 7089 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Norm Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : ÇobançeĢme Mah. 29 Ekim Caddesi No: 18   Yenibosna, 

Bahçelievler/ĠSTANBUL 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 17.03.2016 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 29.377 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Sakarya  

• PAFTA NUMARASI : AR/NRM/K/G24-c1, c2 

KARAR: 

Norm Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda 

gösterilmiĢ bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 10691/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 04.12.2017       Karar No: 7090 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Norm Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : ÇobançeĢme Mah. 29 Ekim Caddesi No: 18 Yenibosna, 

Bahçelievler/ĠSTANBUL 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 17.03.2016 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 29.371 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Sakarya  

• PAFTA NUMARASI : AR/NRM/K/G25-d1,d2 

KARAR: 

Norm Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda 

gösterilmiĢ bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinde, beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 10692/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Kooperatifçi Bilim Uzmanları Eğitim Vakfı, Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

09/11/2017 tarihinde kesinleĢen 08/03/2016 tarih ve E: 2014/145, K: 2016/75 sayılı kararına 

istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 10698/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle Ġlçesi, Yuva Mahallesi, 43164 ada 2, 3 ve 4 parseller ve 43165 ada 1 ve 2 

parseller, Belediye Encümenimizin 02.11.2017 gün ve 1128/2560 sayılı kararı ve Ankara 

BüyükĢehir Belediye Encümeninin 23.11.2017 gün ve 2523/5466 sayılı kararı onaylanan 

84138/46 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 10715/1-1 

—— • —— 

Sağlık Bakanlığından: 

DÜZELTME ĠLANI 

Genel Müdürlüğümüzce; 15.07.2016 tarihinde ĠKN:2016/211493 Ġhale Kayıt Numarası 

ile Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılan Ardahan Çıldır 10 Yataklı Entegre Ġlçe Hastanesi 

ĠnĢaatı Yapım ĠĢinin yüklenicisi HAZAR-TEK TAAH. METAL VE YAPI PROJE SAN. TĠC. 

LTD. ġTĠ. ile yapılan sözleĢmenin yükleniciden kaynaklanan sebeplerle, 27 Ekim 2017 tarih ve 

59180707-755.01-4899 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile iĢin sözleĢmesinin fesih edilmesi, kesin 

teminatın güncellenerek gelir kaydedilmesi ve söz konusu firmanın ihalelere katılmaktan 

yasaklanması kararlaĢtırılmıĢ ve Bakanlık Makamının 24.11.2017 tarih ve 59180707 – 933.03 – 

E.03 - 5406 sayılı Olurları ile de Yüklenici HAZAR-TEK TAAHHÜT METAL VE YAPI PROJE 

SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ (Vergi Kimlik No: 460 042 4259) ile Ģirket ortağı 111 

481 00 590 T.C. Kimlik No.lu BAHA AKIN’IN 4734 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 

26’ncı Maddesi uyarınca madde hükümlerine göre 1 (bir) yıl süre ile 4734 sayılı Kanunun 2’nci 

ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine 

katılmaktan yasaklanmıĢ, bahse konu yasaklama ilanı 05 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yasaklılık süreci baĢlatılmıĢ ve Kamu Ġhale Kurumunca adı geçen Ģirket 

ve ortakları yasaklı firma sicil listesine eklenmiĢtir. 

Bahse konu yasaklama kararı ile ilgili Bakanlığımız ve Kamu Ġhale Kurumu arasında 

yapılan görüĢmeler neticesinde adı geçen Ģirketin ortaklar arasındaki sermaye dağılımı dikkate 

alınmaksızın Genel Müdürlüğümüzce tanzim edilen ―Ġhalelere katılmaktan yasaklama kararında 

(formu)‖ Ģirket ortaklarının da yasaklılık formunda yer alması nedeniyle Ģirket ortakları 

18112661972 T.C. Kimlik No.lu BAHA AKIN ile 11148100590 T.C. Kimlik No.lu Ergin 

GÖKÇE’nin 4734 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 26’ncı Maddesi uyarınca madde 

hükümlerine göre 1 (bir) yıl süre ile 4734 sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna 

edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan SEHVEN 

yasaklandığından bu defa Bakanlık Makamının Bakanlık Makamının 08.12.2017 tarih ve 

60741449 – 020 – 5159 sayılı Olurları ile HAZAR-TEK TAAH. METAL VE YAPI PROJE 

SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.nin yasaklılığının DEVAM ETTĠRĠLMESĠNE, Ģirket ortaklarından daha 

önce yasaklanan 18112661972 T.C. Kimlik No.lu BAHA AKIN ile 11148100590 T.C. Kimlik 

No.lu Ergin GÖKÇE’nin yasaklılıklarının KALDIRILMASINA karar verilmiĢtir.  

Ġlanen duyurulur. 10804/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10722/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10723/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10732/1-1 

 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10731/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
BAġAKġEHĠR ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe ĠSTANBUL/BAġAKġEHĠR 

Adresi 
418. Sokak No:3 2. Etap 

BAġAKġEHĠR 
Tel-Faks 

(0212) 4884880 

(0212) 4884882 

Posta Kodu  E-Mail basaksehir34@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet Benan VANLI  

Adresi 

Barbaros Hayrettin PaĢa Mah. 

Necip Fazıl Kısakürek Cad. Han-4 

Sitesi A/Blok No: 3A Ġç Kapı No: 3 

Esenyurt/ĠSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 32467584076  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
-  

Ticaret/Esnaf Sicil No. -  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya 

Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10788/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10772/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10775/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10752/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
 10740/1/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

 10740/2/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10748/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10738/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10739/1/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10739/2/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10741/1/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10741/2/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10741/3/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10741/4/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10741/5/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10741/6/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10742/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10743/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10744/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10745/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10746/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10747/1/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10747/2/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10750/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10751/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10784/1/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10784/2/1-1 



9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10789/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2017 – Sayı : 30265 

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10790/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10791/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10771/1-1 
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Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Karabük Üniversitesi 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Karabük Üniversitesi  

Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Karabük/Merkez 

Adresi 
Demir Çelik Kampüsü Rektörlük 

Binası B Blok Kat: 1 KARABÜK 
Tel-Faks 370 418 78 00/418 78 01 

Posta Kodu 78050 E-Mail sks@karabuk.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hatun KARAÇAM  

Adresi 
ġirinevler Mah. Atlıhan Cad. Mercan 

Apt. 2/1 KARABÜK 
 

T.C. Kimlik No. 35056190504  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5070082092  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Karabük Sağlık Temizlik Güzellik ve 

Bakım Hizmetleri Esnaf ve Sanatkarları 

Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
78/25694  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10749/1-1 
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Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10724/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI HAKKINDA ĠLAN 
Ka-Se ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi ve adı geçen ġirketin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağı Kadir Hatısarı hakkında 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 58 inci 
maddesi gereğince 2 (Ġki) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karĢı, Ka-Se ĠnĢaat 
Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi tarafından hakkında verilen yasaklama kararının yürütülmesinin 
durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı aleyhine açılan davada, Ankara 13. 
Ġdare Mahkemesi tarafından verilen 17/03/2017 tarihli ve 2016/1294 E., 2017/864 K. sayılı karar 
ile davanın reddine karar verilmiĢse de mezkur karara karĢı Ka-Se ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi 
Limited ġirketi tarafından yapılan istinaf baĢvurusu üzerine Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi 8. 
Ġdari Dava Dairesince verilen 27.09.2017 tarih ve E: 2017/600, K: 2017/591 sayılı karar ile Ka-Se 
ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi ve adı geçen ġirketin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağı Kadir Hatısarı hakkında tespit edilen fiil ve davranıĢın karĢılığı olarak kamu ihalelerine 
katılmaktan yasaklama cezası verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, ancak fiil ve 
davranıĢın özelliği ve sonucu dikkate alınmaksızın Kanunda öngörülen yasaklama cezasının en 
üst sınırdan (iki yıl) verilmesi yönünde tesis edilen iĢlemde, eylemle ceza arasındaki ölçülülük ve 
hakkaniyet ilkeleri yönünden hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle Ka-Se ĠnĢaat Ticaret ve 
Sanayi Limited ġirketi ve adı geçen ġirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Kadir Hatısarı 

hakkında 08.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 (iki) yıl süre ile yasaklanmasına dair 
iĢlemin iptaline karar verilmiĢtir. 

Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi 8. Ġdari Dava Dairesince verilen 27.09.2017 tarih ve      
E: 2017/600, K: 2017/591 sayılı kararında belirtilen gerekçeler dikkate alınmak suretiyle Ka-Se 
ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi ve adı geçen ġirketin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağı 11117107896 T.C. kimlik numaralı Kadir Hatısarı'nın iptal edilen yasaklama kararının 
Resmi Gazete'de yayımlandığı 08.12.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Ka-Se ĠnĢaat Ticaret ve 
Sanayi Limited ġirketi ve adı geçen ġirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Kadir Hatısarı 
hakkında 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl, 6 (Altı) ay 
müddetle bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar 
verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10778/1-1 
—— • —— 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp Fakültesi’ne aĢağıda 
belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam 
zamanlıdır. Doçent kadrosuna baĢvuracakların Ġstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve 
Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt 
dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 
Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 
baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakültesi Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Tıp 
Cerrahi 

Tıp 
Bilimleri  

Genel 
Cerrahi 

Anabilim 
Dalı 

Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Genel Cerrahi 
Anabilim Dalında almıĢ olmak. 
Böbrek, pankreas ve karaciğer 
nakilleri konusunda tek baĢına bir 
üniteyi yönetebilecek deneyime 
sahip olmak. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire  

Başkanlığından:  

KORKUTELĠ OVALARI (9-15 ANTALYA KORKUTELĠ ALT HAVZASI) 

YERALTISUYU ĠġLETME SAHASI ĠLANI 

1 - Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 

3. maddesine göre ―Korkuteli Ovaları (9-15 Antalya Korkuteli Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme 

Sahası‖ olarak tespit edilmiĢtir. 

2 - Korkuteli Ovaları (9-15 Antalya Korkuteli Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme Sahasının 

emniyetli yeraltısuyu rezervi 100,81 hm3/yıl’dır. 

3 - Ekli haritada birinci akifer olarak belirtilen sahanın emniyetli yeraltısuyu rezervi 78.18 

hm3/yıl’dır. Birinci akifer olarak belirtilen sahada; su temini maksadıyla açılacak 10 m.den derin 

her türlü çukur, sondaj ve kuyular ile her türlü galeri ve tünellerin açılması yasaktır. 

4 - Ekli haritada ikinci akifer olarak belirtilen sahanın emniyetli yeraltısuyu rezervi 22.63 

hm3/yıl’dır. Korkuteli Ovaları (9-15 Antalya Korkuteli Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme 

Sahasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 

4. maddesi gereğince; ikinci akifer olarak belirtilen saha içerisinde, su temini maksadıyla açılacak 

10 m.den derin kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir. 

5 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde 

emniyetli yeraltısuyu iĢletme rezervine eriĢildiğinde, ekli haritada ikinci akifer olarak belirlenen 

sahada bu kanunun 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü 

yeraltısuyuna iliĢkin su alma yapısının inĢasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi 

yapılmayacaktır. 

6 - ―Korkuteli Ovaları (9-15 Antalya Korkuteli Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme Sahası‖ 

ilanının yürürlüğe girmesinden sonra; 09.08.1966 tarih ve 12370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Korkuteli-Bozova-Kestel-Çeltikçi Ovaları Yeraltısuyu ĠĢletme Sahası‖ ilanındaki 

ekli haritada sınırları verilen kısım, yürürlükten kalkar. 

7 - Bu yeraltısuyu iĢletme sahası ilanı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı’nın 'Onay'ını ve 

Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire  

Başkanlığından:  

ANTALYA OVALARI (9-17 ANTALYA MERKEZ ALT HAVZASI) 

YERALTISUYU ĠġLETME SAHASI ĠLANI 

1 - Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 

3. maddesine göre ―Antalya Ovaları (9-17 Antalya Merkez Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme Sahası‖ 

olarak tespit edilmiĢtir. 

2 - Antalya Ovaları (9-17 Antalya Merkez Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme Sahasının 

emniyetli yeraltısuyu rezervi 1206,60 hm3/yıl’dır. 

3 - Antalya Ovaları (9-17 Antalya Merkez Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme Sahasında 

167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4. maddesi 

gereğince; su temini maksadıyla açılacak 10 m. den derin kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması 

gerekmektedir. 

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan 

tahsislerde emniyetli yeraltısuyu iĢletme rezervine eriĢildiğinde, ekli haritada belirlenen sahalarda 

bu kanunun 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü 

yeraltısuyuna iliĢkin su alma yapısının inĢasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi 

yapılmayacaktır. 

5 - Bu yeraltısuyu iĢletme sahası ilanı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı’nın 'Onay'ını ve 

Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire 

Başkanlığından:  

ANTALYA OVALARI (9-16 ANTALYA ÇAKIRLAR-BOĞAÇAY ALT HAVZASI) 

YERALTISUYU ĠġLETME SAHASI ĠLANI 

1 - Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 

3. maddesine göre ―Antalya Ovaları (9-16 Antalya Çakırlar-Boğaçay Alt Havzası) Yeraltısuyu 

ĠĢletme Sahası‖ olarak tespit edilmiĢtir. 

2 - Antalya Ovaları (9-16 Antalya Çakırlar-Boğaçay Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme 

Sahasının emniyetli yeraltısuyu rezervi 132,37 hm3/yıl’dır. 

3 - Antalya Ovaları (9-16 Antalya Çakırlar-Boğaçay Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme 

Sahasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 

4. maddesi gereğince; su temini maksadıyla açılacak 10 m. den derin kuyu, tünel vb. kazılar için 

belge alınması gerekmektedir. 

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan 

tahsislerde emniyetli yeraltısuyu iĢletme rezervine eriĢildiğinde, ekli haritada belirlenen sahalarda 

bu kanunun 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü 

yeraltısuyuna iliĢkin su alma yapısının inĢasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi 

yapılmayacaktır. 

5 - ―Antalya Ovaları (9-16 Antalya Çakırlar-Boğaçay Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme 

Sahası‖ ilanının yürürlüğe girmesinden sonra; 28.06.1966 tarih ve 12334 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Boğaçay Ovası Yeraltısuyu ĠĢletme Sahası‖ ilanındaki ekli 

haritada sınırları verilen kısım, yürürlükten kalkar. 

6 - Bu yeraltısuyu iĢletme sahası ilanı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı’nın 'Onay'ını ve 

Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire 

Başkanlığından:  

KEMER OVALARI (8/21 ANTALYA KEMER - TEKĠROVA ALT HAVZASI) 

YERALTISUYU ĠġLETME SAHASI ĠLANI 

1 - Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 

3. maddesine göre ―Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme 

Sahası‖ olarak tespit edilmiĢtir. 

2 - Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme 

Sahasının emniyetli yeraltısuyu rezervi 69.48 hm3/yıl’dır. 

3 - Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme 

Sahasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 

4. maddesi gereğince; su temini maksadıyla açılacak 10 m. den derin kuyu, tünel vb. kazılar için 

belge alınması gerekmektedir. 

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan 

tahsislerde emniyetli yeraltısuyu iĢletme rezervine eriĢildiğinde, ekli haritada belirlenen sahalarda 

bu kanunun 8. Maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü 

yeraltısuyuna iliĢkin su alma yapısının inĢasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi 

yapılmayacaktır. 

5 - ―Kemer Ovaları (8/21 Antalya Kemer- Tekirova Alt Havzası) Yeraltısuyu ĠĢletme 

Sahası‖ ilanının yürürlüğe girmesinden sonra; 19.07.1970 tarih ve 13553 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Antalya Kemer Tekirova Ovaları ĠĢletme Sahası‖ ilanındaki ekli 

haritada sınırları verilen kısım, yürürlükten kalkar. 

6 - Bu yeraltısuyu iĢletme sahası ilanı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı’nın 'Onay'ını ve 

Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 16.11.2017-166 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.11.2017-2899 ERZURUM 

Bayburt Ġli, Merkez, Balkaynak Köyünde bulunan Balkaynak Höyük’ün tescil talebini 

içeren Bayburt Valiliği Ġl kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.08.2017 tarih ve 956 sayılı yazısı 

gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca dosyasında yapılan inceleme sonucu 

hazırlanan 2017/589 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda; 

Bayburt Ġli, Merkez, Balkaynak Köyünde bulunan Balkaynak Höyük’ün 2863 sayılı 

Kanun kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermiĢ olması nedeniyle 

I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki haritada koordinatlı 

olarak iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 16.11.2017-166 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.11.2017-2900 ERZURUM 

Bayburt Ġli, Merkez, Kırkpınar Köyünde bulunan Sırageçeler Höyük’ün tescil talebini 

içeren Bayburt Valiliği Ġl kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.07.2017 tarih ve 869 sayılı yazısı 

gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca dosyasında yapılan inceleme sonucu 

hazırlanan 2017/588 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda;  

Bayburt Ġli, Merkez, Kırkpınar Köyünde bulunan Sırageçeler Höyük’ün 2863 sayılı 

Kanun kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermiĢ olması nedeniyle 

I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki haritada koordinatlı 

olarak iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2017-201 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.07.2017-3791 SĠVAS 

Dosya No : 58.15.17 

Sivas Ġli, Gölova Ġlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada, 

17 ve 18 parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait taĢınmazlar üzerinde, Sivas Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 02.04.2016 tarihli ve 2786 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit 

olarak tescil edilen DikmetaĢ YerleĢimi’nin karar eki krokide gösterilmiĢ olan yerinin yanlıĢ 

olduğu ve belirtilen yerin vatandaĢa ait parsellerin içerisinde olduğu daha önce gönderilmiĢ 

olunan yazılarında belirtildiği üzere doğru olduğu ifade edilen 139 ada, 17 parselin içerisinde 

parselin belirli bir kısmında kaldığı tespit edilerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına iliĢkin 

Gölova Belediye BaĢkanlığı (Fen ĠĢleri Müdürlüğü)’nın 25.04.2016 tarihli ve 81918937-250/147 

sayılı yazısı ve ekleri ile vatandaĢın parselinin tescillenerek sit yapılmaya çalıĢıldığı, vatandaĢın 

mağdur olmaması ve yanlıĢ yerlerin tescil yapılarak ilçenin daha sonradan yapacağı plan ve 

projeler için engel oluĢturacağı için yapılan yanlıĢın düzeltilmesine iliĢkin Kültür ve Turizm 

Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)’nın 11.05.2016 tarihli ve 59077742-

165-[58.06.10]-90585 sayılı dağıtımlı yazısı ekindeki Gölova Belediye BaĢkanlığı (Fen ĠĢleri 

Müdürlüğü)’nın 27.04.2016 tarihli ve 81918937-250/154 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)’na hitaplı yazısı ve ekleri ile DikmetaĢ 

YerleĢimi’nin karar eki sit haritasında görülen Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada 17 ve 18 

parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taĢınmazlar üzerinde yer almadığından I. derece arkeolojik sit 

tescilinin kaldırılması isteminde bulunan Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.07.2017 

tarihli ve 710 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

ile incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Kurulumuzun 02.04.2016 tarihli ve 2785 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak 

tescil edilen DikmetaĢ YerleĢimi’nin, Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada 17 ve 18 parseline 

kayıtlı, özel mülkiyete ait taĢınmazlar üzerinde yer almadığı anlaĢıldığından I. derece arkeolojik 

sit kaydının kaldırılmasına, ilgili tapu müdürlüğünce bu parsellerden beyan kaydının terkinine; 

Doç. Dr. Atilla ENGĠN tarafından 2011 Yılı Sivas Yüzey AraĢtırmaları’nda Gölova Tepe 

YerleĢmesi (DikmetaĢ) adında tespiti yapılan DikmetaĢ YerleĢimi’nin Sivas Ġli, Gölova Ġlçesi, 

Mimarsinan Mahallesi, DikmetaĢ Mevki’nde, tapunun 139 ada, 17 parseline kayıtlı taĢınmazın bir 

kısmında kaldığı anlaĢıldığından sit sınırının kararımız eki krokide gösterildiği Ģekliyle 

belirlenmesine, yeniden düzenlenen sit fiĢinin onaylanmasına, ilgili tapu müdürlüğünce sadece bu 

parsele bir kısmı DikmetaĢ YerleĢimi I. derece arkeolojik sitte kalmaktadır beyan kaydının 

konulmasına, DikmetaĢ YerleĢimi I. derece arkeolojik sitinin geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2017-201 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.07.2017-3792 SĠVAS 

Dosya No : 58.15.16 

Sivas Ġli, Gölova Ġlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada; 

46 parseline kayıtlı, Maliye Hazinesi’ne ait taĢınmaz ile 45, 48 ve 57 parsellerine kayıtlı, özel 

mülkiyete ait taĢınmazlar üzerinde yer alan, kurulumuzun 02.04.2016 tarihli ve 2786 sayılı kararı 

ile I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen Vartanoğlu Höyüğü’nün sit sınırının paftada kayık 

olduğu, düzeltilmesi istenen sit sınırının 46 parsel ile sınırlı kaldığına dair itirazda bulunan 

Gölova Belediye BaĢkanlığı (Fen ĠĢleri Müdürlüğü)’nın 25.04.2016 tarihli ve 81918937-250/147 

sayılı yazısı ve ekleri ile vatandaĢın parselinin tescillenerek sit yapılmaya çalıĢıldığı, vatandaĢın 

mağdur olmaması ve yanlıĢ yerlerin tescil yapılarak ilçenin daha sonradan yapacağı plan ve 

projeler için engel oluĢturacağı için yapılan yanlıĢın düzeltilmesine iliĢkin Kültür ve Turizm 

Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)’nın 11.05.2016 tarihli ve 59077742-

165-[58.06.10]-90585 sayılı dağıtımlı yazısı ekindeki Gölova Belediye BaĢkanlığı (Fen ĠĢleri 

Müdürlüğü)’nın 27.04.2016 tarihli ve 81918937-250/154 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)’na hitaplı yazısı ve ekleri okundu, konuya 

iliĢkin olarak hazırlanan ve kurulumuzun 02.04.2016 tarihli ve 2786 sayılı kararında sehven 

―tapunun 148 ada, 17 ve 18 parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait taĢınmazlar‖ olarak yazılan 

ibarenin ―tapunun 148 ada; 46 parseline kayıtlı, Maliye Hazinesi’ne ait taĢınmaz ile 45, 48 ve 57 

parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait taĢınmazlar‖ olarak düzeltilmesi isteminde bulunan Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.07.2017 tarihli ve 708 sayılı inceleme raporu okundu, 

açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Sivas Ġli, Gölova Ġlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada; 

46 parseline kayıtlı, Maliye Hazinesi’ne ait taĢınmaz ile 45, 48 ve 57 parsellerine kayıtlı, özel 

mülkiyete ait taĢınmazlar üzerinde yer alan Vartanoğlu Höyüğü’nün tesciline iliĢkin kurulumuzun 

02.04.2016 tarihli ve 2786 sayılı kararındaki sehven ―tapunun 148 ada, 17 ve 18 parsellerine 

kayıtlı, özel mülkiyete ait taĢınmazlar‖ olarak yazılan ibarenin ―tapunun 148 ada; 46 parseline 

kayıtlı, Maliye Hazinesi’ne ait taĢınmaz ile 45, 48 ve 57 parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait 

taĢınmazlar‖ olarak düzeltilmesine ve Vartanoğlu Höyüğü’nün sit sınırının ise kurulumuzun 

02.04.2016 tarihli ve 2786 sayılı kararı eki krokide belirlendiği Ģekli ile geçerli olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.09.2017-202 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.09.2017-3825 SĠVAS 

Dosya No : 58.04.51-58.04.52-58.04.55 

Sivas Ġli, Hafik Ġlçesi, Çay Mahallesi’nde, sit dıĢında, tapunun Ġ38B13C pafta, 264 ada, 1 

parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taĢınmaz üzerinde yer alan Sandıkçıoğlu Konağı’nın 

yıktırılmak istendiği, konağın yıkımdan kurtarılması talebine iliĢkin Ģahıs baĢvurusu ile Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kasaba Konağı ile Sandıkçıoğlu Konağı’nın 2863 

Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi’nde belirtilen özellikleri 

taĢıdığından taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve Hafik ilçe merkezinde tespit-tescil 

çalıĢmalarına yönelik Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.08.2017 tarihli ve 757 sayılı 

inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Sivas Ġli, Hafik Ġlçesi, Çay Mahallesi’nde, sit dıĢında, tapunun Ġ38B13C pafta, 264 ada, 1 

parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taĢınmaz üzerinde yer alan Sandıkçıoğlu Konağı’nın 2863 

Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi doğrultusunda korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. 

grup yapı olarak belirlenmesine,  tescil fiĢinin onaylanmasına, rölöve, restitüsyon ve restorasyon 

projelerinin hazırlanarak kurulumuza iletilmesine; 

Sivas Ġli, Hafik Ġlçesi, Çay Mahallesi’nde, sit dıĢında, tapunun Ġ38B13C pafta, 263 ada, 15 

parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taĢınmaz üzerinde yer alan Kasaba Konağı’nın 2863 Sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi doğrultusunda korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup 

yapı olarak belirlenmesine,  tescil fiĢinin onaylanmasına, rölöve, restitüsyon ve restorasyon 

projelerinin hazırlanarak kurulumuza iletilmesine; 

Kasaba Konağı ile Sandıkçıoğlu Konağı’nın korunma alanının kararımız eki kadastral 

haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine ve bu alanda 2863 Sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. Maddesi gereği kurulumuzdan izinsiz hiçbir uygulama 

yapılmamasına; 

Hafik ilçe merkezinde tespit ve tescil çalıĢmalarına devam edilerek 2863 Sayılı Kanun ve 

13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik 

kapsamında Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak belgelerin kurulumuza 

sunulmasına karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2017/10848 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti

Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının
Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği
— Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
— Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Jandarma

Genel Komutanlığı Personeli Hakkında Yönetmelik
— Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği
— Anadolu Üniversitesi İkinci Anadal Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Anadolu Üniversitesi Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

GENELGE
— Bağımlılık ile Mücadele ile İlgili 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ
— Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamında Faaliyet

Gösterecek Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde ve Denetiminde
Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/12/2017 Tarihli ve 7503 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


