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—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİSİKLET YOLLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bisikletin ulaşım, gezinti ve spor gibi amaç-

larla kullanılabilmesini sağlamak üzere bisiklet yollarının ve bisiklet park istasyonlarının plan-
lanması, projelendirilmesi ve yapımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, yapılacak farklı türlerdeki bisiklet yollarının; birbirleriyle, taşıt yol-
larıyla, yaya kaldırımlarıyla ve ulaşım sistemleri ile bütünleşme ilkelerini kapsar. Özel kanunları
kapsamında korunan alanlarda ilgili mevzuatı uyarınca planlama ve uygulama yapılır, özel ka-
nunlara dayalı yönetmeliklerde aksine bir hüküm bulunmuyorsa bu Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
97 nci maddesi ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ek 6 ncı maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ayrılmış bisiklet yolu: Taşıt yollarından fiziksel bir engel ile ayrılmış bisiklet yolunu,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Bisiklet: Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndü-

rülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtı, (Azami sürekli anma gücü 0,25 kilovatı geçme-
yen, hızı en fazla 25 km/saat’e ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen
sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa dahildir.) 
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ç) Bisiklet köprüsü: Bisikletli sürüşüne uygun bir şekilde bisiklet yolu güzergahında
doğal veya yapay bir engeli aşmayı veya kavşaklar dâhil bisiklet yolları arası bağlantıyı ve sü-
rekliliği sağlayan köprüyü,

d) Bisiklet otobanı: Bisikletin yaya geçidi, taşıt yolu, kavşak ve hemzemin geçitlerle
kesintiye uğramaksızın kullanılabildiği, belirli yerler dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, is-
tisnai hallerde kullanacak ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma vasıtaları hariç olmak üzere
yaya ve motorlu araç trafiğine kapalı, iki yönde en az ikişer şeritli özel bisiklet yolunu, 

e) Bisiklet park istasyonu: Bisikletlerin ulaşım ağı üzerinde veya civarında toplu ve gü-
venli olarak park amaçlı bırakılabilecekleri yeri veya ilgili idarelerin sorumluluğunda kiralık
bisikletlerin işletilebileceği park yerini,

f) Bisiklet parkuru: Motorlu taşıt trafiğine kapalı millet bahçesi, park ve rekreasyon
alanları gibi yeşil alanlarda taşıt trafiğinden ayrı olarak bu Yönetmelikteki emniyet mesafeleri
bırakılmadan yapılabilecek bisiklet şeridini,

g) Bisiklet patikası: Yerleşim yeri dışında kalan imar planı bulunmayan kırsal alanlarda
zemin işaretlemesi yapılmadan tesis edilen gezinti veya spor amaçlı bisiklet yolunu,

ğ) Bisiklet şeridi: Yol seviyesinde bisiklet kullanımı için özel olarak belirlenmiş ve yer
işaretlemesi ile ayrılmış bisiklet yolunu,

h) Bisiklet yolu: Bisiklet sürüşüne ayrılan ve türleri bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde
açıklanan, taşıt yolu ve yaya alanları ile kesişim noktaları hariç motorlu araç ve yaya trafiğine
kapalı yolu,

ı) Bisiklet yolu projesi: Mimar, peyzaj mimarı, harita mühendisi, şehir plancısı veya
inşaat mühendisi tarafından hazırlanan ve uygulanmak üzere ilgili idarece onaylanan; bisiklet
yollarının ve bisiklet park istasyonlarının bu Yönetmelikte yer verilen kurallar ve standartlara
uygun olarak tasarlandığı, bisiklet yolu türlerine göre 1/100, 1/200 veya 1/500 ölçeğinde bi-
siklet yolu planına ve 1/50 ölçeğinde yeterli sayıda yol enkesitine ve yol kazı dolgu miktarını
belirlemeye esas olarak gerekli durumlarda 1/100 ölçeğinde boyuna kesitlere ve ayrıca ihtiyaç
duyulması halinde 1/20 ölçeğinde detaylara yer verilen projeyi, 

i) Boyuna eğim: Yol güzergâhında yol ekseni boyunca, yola verilen eğimi, 
j) Durma çizgisi: Işıklı veya ışıksız trafik işareti ile durdurulan araçların, durup bekle-

yeceği yol kaplaması üzerine enine çizilmiş çizgiyi,
k) Enine eğim: Yol boyu eksenine yatayda dik iki tarafa veya tek tarafa doğru verilen

eğimi, 
l) Geçiş hakkı: Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre

yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkını,
m) İlgili idare: 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun uy-

gulandığı illerde yapım, bakım ve onarımı büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olan yer-
lerde büyükşehir belediyesini, büyükşehir ilçe belediyesinin sorumluluğunda olan yerlerde bü-
yükşehir ilçe belediyesini; diğer illerde belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilgili be-
lediyesini, dışında ise il özel idaresini,

n) İşaretleme: Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, otokorkuluk gibi karayolu elemanları
üzerindeki belirlenmiş renklerde çizgi, şekil, sembol, yazı, yansıtıcı ve benzeri yardımıyla özel
bir talimat, bilgi veya uyarının aktarılmasını sağlayan tertibatı,

o) İşaretler: Yol kaplaması, bordür, ada, refüj, otokorkuluk gibi karayolu elemanları
üzerine çizilen çizgiler, oklar, yazılar, sayılar ve şekilleri,

ö) Kavşak: Çeşitli yönlerden gelen iki veya daha fazla trafik yolunun birbiri ile birleş-
tiği, ayrıldığı veya kesiştiği alanı,

p) Kırsal bisiklet bandı: Yerleşimler arası uygulama imar planı bulunmayan yerlerde
yapılabilecek bisiklet yolunu,
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r) Paylaşımlı bisiklet yolu: Taşıt yolu seviyesinde taşıtlar ile bisikletlilerin ortaklaşa
kullanabileceği yol zemininde yapılan işaretleme ile belirlenmiş olan bisiklet yolunu,

s) Raylı ulaşım sistemi araçları: Tramvay, hafif raylı sistem, metro ve demiryolu araç-
larını,

ş) Refüj: Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların
diğer tarafa geçmesini engelleyen ve düzenleyen karayolu yapısı veya trafik tertibatını,

t) Taşıt yolu: Yolun taşıt trafiğine ayrılmış kısmını,
u) Trafik işaret levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üze-

rindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın bildirilmesini sağlayan trafik tertibatını,
ü) TS 7249: Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayımlanan Şehiriçi Yollar Boyut-

landırma ve Tasarım Esasları standardını,
v) TS 9826: Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayımlanan Şehiriçi Yollar-Bisiklet

Yolları standardını,
y) TS 10839: Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayımlanan Şehiriçi Yollar-Kavşak-

larda Bisiklet Yolu Geçişleri Tasarım Kuralları standardını,
z) TS 11782: Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayımlanan Şehiriçi Yollar-Bisiklet

Park Tesisleri Tasarım Kuralları standardını,
aa) Yaya kaldırımı: Yayaların kullanımı için gerek özel gerekse kamu mülkiyetindeki

parseller ile taşıt yolu arasında kalan ve bordür taşıyla taşıt yolundan ayrılmış olan ve taşıtlar
tarafından kullanılamayan yol platformunu,

bb) Yeşil bant: Bisikletlinin sürüşünü etkilemeyecek şekilde tasarlanan hem bitkisel
peyzaj düzenlemesi için hem de ayırıcı olarak kullanılabilen alanları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Bisiklet Yollarının Genel Esasları
Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Bisiklet yolları, ulaşım ihtiyacını güvenli bir şekilde karşılamak ama-

cıyla, yerleşim yerlerini, ulaşım noktalarını, spor tesislerini ve yoğun olarak kullanılan kamu
ve özel hizmet alanlarını birbirleriyle irtibatlandıran diğer ulaşım türleriyle entegre edilen bü-
tünsel bir ağ şeklinde planlanır.

(2) Bisiklet yolları planlanırken topoğrafyada bisiklet sürüşüne en uygun güzergâh ter-
cih edilir. Bisiklet yolu ağı; kavşaklar, imar parselleri ve peyzaj öğelerince asgari ölçüde bölü-
nüp yolun devamlılığı esas alınarak, bisikletlinin bir başlangıç noktasından varış noktasına ke-
sintiye uğramadan gidebilmesini sağlayacak şekilde planlanır. Bisiklet yolları taşıt yolları için
tesis edilen tünellerden geçecek şekilde planlanamaz.

(3) Bisiklet yolu ağı, bisiklet sürücülerinin motorlu araç yollarından geçişlerinde araçlar
ve yayalar tarafından net bir şekilde görünmelerini sağlayacak biçimde ve 13/10/1983 tarihli
ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirlenen geçiş hakkı öncelikleri göz önünde
bulundurularak planlanır.

(4) Bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak yapılan uygulama
imar planında ve varsa ulaşım ana planı ve kentsel tasarım projesinde gösterilir. Bisiklet park
istasyonları, bisiklet yolu ağları ile ilişkili olacak şekilde ve ihtiyacı karşılayacak sayıda plan-
lanır. 

(5) Plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve
bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunludur. İmar planı bulunmayan yerlerde bu Yö-
netmelikte belirtilen kırsal bisiklet bantları ve bisiklet patikaları yapılabilir. İmar planı bulunan
yerlerde; paylaşımlı bisiklet yolları, bisiklet şeritleri ve bisiklet parkurları hariç olmak üzere
uygulama imar planı değişikliği yapılmadan bisiklet yolu tesis edilemez. Ayrılmış bisiklet yol-
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ları, bisiklet otobanları, bisiklet köprü ve tünelleri için imar planında yer ayrılması zorunludur.
İmar planı revizyonlarında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak plan bütününde ayrılmış
bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonlarına yer verilir.

(6) Şehir içinde öncelikli olarak ayrılmış bisiklet yolu tesis edilmesi esas olmakla bir-
likte; bisiklet yolunun yapılacağı bölgenin trafik yoğunluğu, fiziksel şartları ve benzeri özel-
likler dikkate alınarak uygulanacak bisiklet yolu türüne, İdaresince karar verilir. Uygulama
imar planında bu Yönetmelikteki hangi tür bisiklet yolunun uygulanacağı belirtilmişse buna
uygun projelendirme ve uygulama yapılması zorunludur. 

(7) İmar planlarında bisiklet yoluna taşıt yolu ile yaya kaldırımı arasında yer verilmesi
esastır. Bisiklet yolları, taşıt yolunun sağ tarafında taşıt yolu ile aynı yönde veya çift yönlü ola-
rak planlanır. Çift yönlü bisiklet yolları için yaya kaldırımı tarafındaki bisiklet şerit yönü taşıt
yolu yönü ile aynı olacak şekilde planlama ve projelendirme yapılır.

(8) Ayrılmış bisiklet yolları, bisiklet otobanları, bisiklet köprü ve tünelleri için bu Yö-
netmelikte yer verilen asgari bisiklet yolu genişliği ve emniyet mesafelerinin toplamından az
olmamak koşuluyla uygulama imar planlarında bisiklet yolu genişliği gösterilir. Uygulama
imar planında bisiklet yolu türü veya şerit sayısı belirtilmişse buna göre projelendirme ve uy-
gulama yapılır.

(9) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yol emniyetini tehlikeye atmamak
kaydıyla il emniyet müdürlüğünün uygun görüşü ve büyükşehirlerde ulaşım ve koordinasyon
merkezi kararı diğer yerlerde il trafik komisyonu kararı alınarak farklı çözümler geliştirilmesi
ilgili idarenin sorumluluğundadır.

(10) Bisiklet yolu projesi ilgili idarece hazırlanır, büyükşehir belediyelerinde ulaşım ve
koordinasyon merkezi kararı, diğer yerlerde il trafik komisyonu kararı alınmasını müteakip
uygulanır. 

(11) Bisiklet şeritleri, ayrılmış bisiklet yolları, bisiklet parkurları, kırsal bisiklet bantları,
bisiklet otobanları, bisiklet köprü ve tünelleri için proje hazırlanması zorunludur. 

(12) Projelerde bisiklet yolunun yakın çevresi, yaya kaldırımı, taşıt yolları, kavşaklar,
zemin işaretlemeleri ve çizgileri ile ayırıcılar gösterilir. Bisiklet yolu projesi plan paftalarında
ayrıca arazi eğim çizgileri ve mevcut kotlar, röper noktaları ile bisiklet yolu kotları ve her 100
metrede bir boyuna eğim gösterilir.

(13) Bisiklet şeridi haricindeki bisiklet yollarının projelerinde en çok 250 metrede bir
olmak üzere doğal eğimi ve zeminde yapılacak yarma ve dolguyu da gösteren bisiklet yolu en-
kesitlerine yer verilir. Enkesitler 1/50 ölçeğinde çizilir. Ayrıca her 500 metrede bir, 1/20 ölçe-
ğinde, taşıt yolu, bisiklet yolu ve kaldırım mesafelerini ve ayırıcı ebatlarını da gösteren detaylı
enkesitlere yer verilir. Proje müellifinin veya idarenin gerekli görmesi halinde enkesit sayısı
arttırılır. Projede yol kazı dolgu miktarını belirlemeye esas olarak gerekli durumlarda 1/100
ölçeğinde boyuna kesitlere yer verilir.

(14) Bisiklet yolunun, taşıt yolu veya yaya kaldırımı yüzeyi ile aynı seviyede ya da iki-
sinin arasında bulunması esastır. Bisiklet köprüleri ve bisiklet köprülü kavşakları hariç bisiklet
yolları yaya kaldırımından üst seviyede yapılamaz. Bisiklet alt geçitleri ve giriş çıkış için gerekli
eğim mesafeleri hariç olmak üzere bisiklet yolları taşıt yolu seviyesinin altında yapılamaz. Bu
fıkrada yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla uygulama imar planında bisiklet yolunun
hangi seviyede yapılacağı belirtilebilir.

(15) Paylaşımlı bisiklet yolu, bisiklet şeridi ve ayrılmış bisiklet yollarının yönleri ile
taşıt yolunun hızına ve bisiklet yol kotuna bağlı olarak taşıt yolundan asgari emniyet mesafeleri
Ek-3 Tablo-1’de verildiği gibi uygulanır.

(16) Bisiklet yollarının, taşıt yolu kavşak geçişleri ile örtüşen kesimleri uzun ömürlü
ve kaydırmaz özellikte mavi renkli boya ile boyanır ve bu kesimlerde bisiklet yolunun sağında
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ve solunda 50x50 cm ebatlarında kesikli beyaz çizgi kullanılır. Bunun haricindeki kısımlarda
bisiklet yollarının boyanması zorunlu değildir. Ancak ilgili idarenin bisiklet yolunun boyan-
masını öngördüğü yerlerde mavi renkli boya kullanılır.

(17) Bisiklet yolu ağları üzerinde kent bütünündeki ulaşım sistemleri ile uyumlu, gü-
venliği sağlayacak trafik işaret ve işaretlemeleri ile sinyalizasyon sistemleri oluşturulur.

(18) Bisiklet yolu ağları ile bisiklet park istasyonlarının yapımı, bakımı ve onarımı ilgili
idarenin sorumluluğundadır.

(19) Bisiklet yollarına kullanımı engelleyici bir öğe konulamaz ve bisiklet yolu zemin
seviyesinden en az 3 metre irtifaya kadar herhangi bir engel bulunamaz. Aynı şekilde bisiklet
yollarına taşan ağaç dalları için ilgili idarece gerekli önlemler alınır. Bisiklet yollarının bakım
ve onarım gibi nedenlerle kapatılması halinde bu çalışmanın yapılacağı yerin en az 20 metre
önüne uyarıcı levha yerleştirilir ve alternatif yön gösterilir. Bisiklet kullanımını zorlaştıran rüz-
garlı, karlı, yağmurlu ve benzeri iklim koşullarından korunmak üzere bisiklet yollarında tüp
geçit veya panel yapılması ilgili idarenin sorumluluğundadır.

(20) Otopark, garaj ve site girişi gibi taşıt yolundan bağlantı sağlanan ve kısa süreli
kullanılan durumlar hariç olmak üzere bisiklet yolları motorlu taşıtlarca kullanılamaz, ilgili
idarece yol güzergahı boyunca kaldırım bordürü üzerinde buna dair levhalara yer verilir.

(21) Bisiklet yollarının bisikletlilerce kullanılmasını ve motorlu taşıt sürücüleri için far-
kındalık oluşturulmasını teminen ilgili idarece uygun görülen yerlerde afiş ve tanıtım panoları
ile gerekli uyarılarda bulunulur.

(22) Bisiklet patikaları hariç, diğer bisiklet yollarının zemin üst tabakası olarak asfalt
veya beton malzeme kullanılması esas olup güvenli bir sürüş zemini teşkil etmek kaydıyla ben-
zer özellikte malzeme kullanılması idarenin takdirindedir. 

(23) Üniversite kampüslerinde yurt ve eğitim binalarını birbirine ve varsa kampüs dı-
şındaki bisiklet yoluna bağlayacak şekilde bisiklet yolları planlanabilir ve ihtiyacı karşılayacak
sayıda bisiklet park istasyonları yapılır.

(24) Bisiklet yollarında ayak üzerinde adale gücüyle kullanılanlar da dahil azami sürekli
anma gücü 0,25 kilovatı geçmeyen elektrik motoruyla çalışan en az iki tekerlekli kızakların
(tutamaklı veya elektrikli kaykay, elektrikli scooter ve benzeri) ve akülü engelli araçlarının
kullanılmasına büyükşehirlerde ulaşım ve koordinasyon merkezi kararı diğer yerlerde il trafik
komisyonu kararı alınarak ilgili idarece izin verilebilir. Bisiklet otobanlarının bisiklet harici
kullanımına yönelik karar alınamaz.

(25) Mülkiyeti kamu kurumlarına ait olanlar için ilgili kurumun olumlu görüşünün alın-
ması şartıyla imar planlarında açık ve kapalı spor tesisleri, park veya rekreasyon alanı olarak
ayrılmış yerlerde kapalı mekan arz etmemek kaydıyla ilgili idarece bisiklet sürüş eğitimi alan-
ları tesis edilebilir.

(26) Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk sahasına giren taşıt yollarına bitişik
olarak bisiklet yolu projelendirilmeden önce uygun görüş alınması kaydıyla ilgili idare tara-
fından uygulama yapılabilir.

(27) Yaya kaldırımı için ayrılan yerde bisiklet kullanılamaz. Yayalaştırılmış sokaklarda
belirli saatlerde bisiklet kullanımına imkan vermek üzere bisiklet şeritleri yapılabilir. 

(28) Bisiklet yollarının yapım sürecinde uygulanacak kamulaştırma işlemleri 4/11/1983
tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bisiklet Yolu Türleri, Projelendirme ve Yapım Kuralları

Paylaşımlı bisiklet yolları
MADDE 5 – (1) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, otomobil için azami hız

sınırı en çok 50 km/saat olan, aynı yönde birden fazla şeride sahip taşıt yollarında; taşıt yolunun
gidiş yönünde en sağ şeridi ilgili idare tarafından paylaşımlı bisiklet yolu olarak belirlenebilir. 
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(2) Paylaşımlı bisiklet yolları için proje hazırlanmaz. Ancak uygulamaya geçilebilmesi
için büyükşehir belediyelerinde ulaşım ve koordinasyon merkezi kararı, diğer yerlerde il trafik
komisyonunca paylaşımlı bisiklet yolu yapılmasına dair karar alınması ve ayrıca il emniyet
müdürlüğünün de uygun görüşünün alınması zorunludur. 

(3) Paylaşımlı bisiklet yolu zemininde her 50 metrede bir buna ilişkin renklendirme ve
işaretleme yapılır, sokak başlangıçlarında ve güzergâh boyunca yaya kaldırımında 100 metre
aralıklar ile buna dair uyarıcı levha konulur. 

(4) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olsa dahi Karayolları Genel Müdürlüğünün
sorumluluk alanındaki il ve devlet yollarında hız sınırına bakılmaksızın paylaşımlı bisiklet yolu
yapılamaz.

Bisiklet şeritleri
MADDE 6 – (1) Bisiklet şeritleri; belediye ve mücavir alan sınırları içinde, otomobil

için azami hız sınırı en çok 50 km/saat olan taşıt yollarına bitişik olarak, taşıt yolu seviyesinde
ve fiziksel ayrım yapılmaksızın, taşıt yolunun sağında ve gidiş istikametinde tek yönlü olarak
uygulanır. İlgili idarece uygun görülen yayalaştırılmış sokaklarda da bisiklet şeridi ayrılabilir. 

(2) Bisiklet şeritleri Ek-1 Şekil-1’e uygun olarak projelendirilir ve yapılır. Bisiklet şeridi
projesinde 1/200 ölçekli plana yer verilir.

(3) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olsa dahi Karayolları Genel Müdürlüğünün
sorumluluk alanındaki il ve devlet yollarında hız sınırına bakılmaksızın bisiklet şeridi yapıla-
maz.

Ayrılmış bisiklet yolları
MADDE 7 – (1) Ayrılmış bisiklet yolları; belediye ve mücavir alan sınırları içinde,

taşıt yolundan yeşil bant, refüj, delinatör, kademe farkı ve benzeri fiziksel ayrım yapılarak tek
veya iki yönlü uygulanır. Ayrılmış bisiklet yolları projesinde 1/200 ölçekli plana yer verilir.
Ayrılmış bisiklet yolu zemini; taşıt yolu veya kaldırım seviyesinde veyahut taşıt yolundan en
az 10 cm yüksekte ve yaya kaldırımından en az 5 cm aşağıda olmak kaydıyla yaya kaldırımı
seviyesinin altında yapılabilir. 

(2) Otomobil için azami hız sınırı 50 km/saat olan taşıt yollarına bitişik olarak ayrılmış
bisiklet yolu projelendirilmesi durumunda;

a) Bisiklet yolu taşıt yoluyla aynı seviyede ise taşıt yolunun en sağındaki şerit çizgi-
sinden itibaren en az 75 cm emniyet mesafesi bırakılarak ve bu mesafede 1 metre aralıklar ile
20 cm genişliğinde 45° açılı çizgiler ile boyama yapılır, emniyet mesafesinin ortasına yol bo-
yunca 1 metre ara ile 110 cm yüksekliğinde delinatörler yerleştirilir. Bu uygulamaya alternatif
olarak taşıt yoluyla bisiklet yolu birbirinden yol boyunca en az 60 cm eninde ve 10 cm yük-
sekliğinde refüj ile ayrılır. (Ek-1 Şekil-2a ve Şekil-2b)

b) Bisiklet yolu; taşıt yoluyla yaya kaldırımı seviyesi arasında veya yaya kaldırımı se-
viyesinde ise, taşıt yolu ile bisiklet yolu arasında bisiklet yolu kotunda olmak üzere en az 60
cm mesafe bırakılır. (Ek-1 Şekil-3a ve Şekil-3b)

c) Yol boyu parklanma yapılabilen yol kesimlerinde, bu fıkra ile verilen mesafeler en
az 100 cm olarak uygulanır. 

(3) Otomobil için azami hız sınırı 70 km/saat olan taşıt yollarına bitişik olarak ayrılmış
bisiklet yolu projelendirilmesi durumunda;

a) Bisiklet yolu taşıt yoluyla aynı seviyede ise, taşıt yolunun en sağındaki şerit çizgi-
sinden itibaren en az 120 cm emniyet mesafesi bırakılarak ve bu mesafede 1 metre aralıklar ile
20 cm genişliğinde 45° açılı çizgiler ile boyama yapılır, emniyet mesafesinin ortasına yol bo-
yunca 1 metre ara ile 110 cm yüksekliğinde delinatörler yerleştirilir. Bu uygulamaya alternatif
olarak taşıt yoluyla bisiklet yolu birbirinden yol boyunca en az 100 cm eninde ve 10 cm yük-
sekliğinde refüj veya aynı genişlikteki yeşil bant ile ayrılır. (Ek-1 Şekil-4a ve Şekil-4b)
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b) Bisiklet yolu; taşıt yoluyla yaya kaldırımı seviyesi arasında veya yaya kaldırımı se-
viyesinde ise taşıt yolu ile bisiklet yolu arasında bisiklet yolu kotunda olmak üzere en az 100
cm mesafe bırakılır. (Ek-1 Şekil-5)

(4) Otomobil için azami hız sınırı 70 km/saat üzerinde olan taşıt yollarına bitişik olarak
ayrılmış bisiklet yolu projelendirilmesi durumunda;

a) Bisiklet yolu taşıt yoluyla aynı seviyede ise taşıt yolunun en sağındaki şerit çizgisin-
den itibaren en az 175 cm emniyet mesafesi bırakılarak ve bu mesafede 1 metre aralıklar ile
20 cm genişliğinde 45° açılı çizgiler ile boyama yapılır, emniyet mesafesinin ortasına yol
boyunca 1 metre ara ile 110 cm yüksekliğinde delinatörler yerleştirilir. Bu uygulamaya alter-
natif olarak taşıt yoluyla bisiklet yolu birbirinden yol boyunca en az 150 cm eninde ve 10 cm
yüksekliğinde refüj veya aynı genişlikteki yeşil bant ile ayrılır. (Ek-1 Şekil-6a ve Şekil-6b)

b) Bisiklet yolu; taşıt yoluyla yaya kaldırımı seviyesi arasında veya yaya kaldırımı se-
viyesinde ise, taşıt yolu ile bisiklet yolu arasında bisiklet yolu kotunda olmak üzere en az 150
cm mesafe bırakılır. (Ek-1 Şekil-7)

(5) Ayrılmış bisiklet yollarının Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki
il ve devlet yollarına bitişik olarak uygulanmasının öngörüldüğü hallerde uygun görüş alınması
zorunludur. 

(6) Otomobil için azami hız sınırı 50 km/saat’in üzerinde olan taşıt yolu köprülerinde
sadece ayrılmış bisiklet yolu projelendirilebilir. Bu durumda taşıt yolu şerit çizgisinden itibaren
üzerinde reflektif zemin butonları bulunan en az 1 metre mesafe bırakılır. Bu mesafeden sonra
en az 50 cm yüksekliğinde sürekli ve dayanıklı beton bloklar tesis edilir ve bu maddede yer
alan emniyet mesafeleri bırakılmaksızın bisiklet yolu projelendirilir. (Ek-1 Şekil-8)

Bisiklet parkurları
MADDE 8 – (1) Bisiklet parkurları; taşıt trafiğinden arındırılmış, millet bahçesi, park,

rekreasyon alanı gibi yeşil alanlar ile ilgili mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla özel kanunları
kapsamında korunacak alanlarda uygulanır.

(2) Bisiklet parkurlarında ilgili idarece gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla par-
kur şerit genişlikleri tek yönde asgari 90 cm olarak uygulanır. Bisiklet parkuru projesinde 1/200
ölçekli plana yer verilir. 

(3) Bisiklet parkurunun yaya yoluna bitişik olmaması halinde bisiklet şerit kenar çizgisi
boyanma mecburiyeti yoktur. Ancak parkur zemininde bisiklet ve yön işareti gösterilmesi zo-
runludur. (Ek-1 Şekil-9)

(4) Bisiklet parkurlarındaki ana hatlar dışında kalan ve uzunluğu 50 metreyi geçmeyen
tek yönlü tali bisiklet parkurlarında şerit genişliği 70 cm’e kadar düşürülebilir. 

(5) Bisiklet parkurları varsa bisiklet yollarına bağlanacak şekilde planlanır. Bisiklet par-
kurundan bisiklet yoluna geçiş için sinyalizasyon, işaretleme veya levhalardan en az biri ile
bilgilendirme yapılır. 

(6) Millet bahçesi, park ve rekreasyon alanı gibi yeşil alanlarda bisiklet parkuru ile iliş-
kili şekilde yeterli büyüklük ve sayıda bisiklet park istasyonlarına yer ayrılır. Bu istasyonlarda
bisikletler için gerekli tamir ekipmanlarına yer verilir.

(7) Bisiklet parkurlarında su geçirimli zemin malzemesi kullanılması esastır.
(8) Bisiklet parkurlarında bisiklet sürüş teknikleri eğitimi verilebilir.
Bisiklet patikaları
MADDE 9 – (1) Bisiklet patikaları yerleşim yeri dışında kalan imar planı bulunmayan

kırsal alanlarda uygulanır.
(2) Özel kanunlar ile korunan alanlarda mevzuat hükümlerine uygun olması ve yüküm-

lülüklerin yerine getirilmesi halinde bisiklet patikası yapılabilir.
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(3) Bisiklet patikaları için proje hazırlanmaz. Ancak patika hattı, varsa 1/1000 ölçekli
kadastro haritası üzerine, yoksa aynı ölçekli halihazır harita üzerine ilgili idaresince işlenir. Bi-
siklet patikası genişliği 70 cm’den az olamaz. 

(4) Bisiklet patikaları sürüş güvenliğine engel olmayacak şekilde, sıkıştırılmış toprak
zemin veya stabilize yol olarak tesis edilebilir.

(5) Bisiklet patikalarının başlangıç ve bitiş noktalarına ilgili idaresince patika uzunluk
bilgisini ve uygun ölçekli krokisini de gösteren levha konulur. Ayrıca bisiklet patikasında en
çok 1 kilometrede bir patika hattındaki konumu gösteren levhaya ve en çok beşyüz metrede
bir bisiklet yolu levhasına yer verilir.

Kırsal bisiklet bantları
MADDE 10 – (1) Kırsal bisiklet bantları; yerleşimler arasında imar planı bulunmayan

yerlerde uygulanır. 
(2) Özel kanunlar ile korunan alanlarda mevzuat hükümlerine uygun olması ve yüküm-

lülüklerin yerine getirilmesi halinde kırsal bisiklet bandı yapılabilir.
(3) Kırsal bisiklet bantları her iki yöne asgari birer şeritli olmak üzere Ek-1 Şekil-10’a

uygun olarak projelendirilir ve yapılır. 
(4) Kırsal bisiklet bandı projesinde 1/1000 ölçekli plana yer verilir. Dış kenarlarına bi-

siklet şeridi kenar çizgisi yapılması mecburi olmayıp, şeritler arasında 3 metre ara ile 1 metre
uzunluğunda ve 10 cm genişliğinde beyaz renk kesikli boyama yapılır. Zeminde asfalt malzeme
kullanılması esas olup, güvenli ve benzer bir sürüş zemini teşkil etmek kaydıyla beton, parke
taş ve benzeri farklı malzemeler de kullanılabilir.

(5) Kırsal bisiklet bantları taşıt yoluna 150 cm’den fazla yaklaşamaz. Kırsal bisiklet
bandının Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki il ve devlet yollarına 150
cm mesafe bırakılarak bitişik olarak uygulanmasının öngörüldüğü hallerde uygun görüş alın-
ması zorunludur. (Ek-1 Şekil-10)

(6) Kırsal bisiklet bantlarında da bu Yönetmelikte belirtilen levha ve işaretlemeler kul-
lanılır. 

(7) Kırsal bisiklet bantlarının diğer yollar ile kesiştiği zorunlu hallerde sinyalizasyon
yapılması zorunludur. Bu yolların zemininde sinyalizasyona 30 metre mesafede uyarıcı işaret-
lemelere yer verilir. 

(8) Kırsal bisiklet bantlarının başlangıç ve bitişi zeminde gösterilir. Kırsal bisiklet ban-
dının başlangıcına yakın bir yerde bant uzunluğunu ve uygun ölçekli krokisini de gösteren
levha konulur. Kırsal bisiklet bandının 5 kilometreden uzun olması halinde 1 kilometrede bir
bant hattında kalan mesafeyi ve konumu gösteren bilgilendirme levhalarına yer verilir.

Bisiklet otobanları
MADDE 11 – (1) Bisiklet otobanları; ulaşım, spor ve kültür turizmi gibi bisikletin yo-

ğun olarak kullanılma potansiyeli olan yerlerde Bakanlıkça belirlenen güzergâha uygun olarak
planlanır. Bisiklet otobanları; yaya geçidi, taşıt yolu, kavşak ve hemzemin geçitlerle kesintiye
uğramaksızın süreklilik arz etmelidir.

(2) Bisiklet otobanı projesinde 1/200 ölçekli plana yer verilir. Bisiklet otobanları her
iki yöne asgari ikişer şeritli olmak üzere projelendirilir. Bisiklet otobanının kenarlarına 20 cm
genişlikte sürekli bisiklet şeridi yan kenar çizgisi işaretlenir. Her iki tarafta bisiklet şeridi kenar
çizgisinden sonra 50 cm genişliğinde mesafe bırakılarak yola erişimi engellemek üzere en az
120 cm yüksekliğinde yol boyunca bariyer tesis edilir. Aynı yönlü şeritlerin arasında 3 metre
ara ile 1 metre boyunda ve 10 cm eninde beyaz renk kesikli çizgiler ile boyama yapılır. Farklı
yönler arasında ise 5 cm aralık bırakılarak 10’ar cm genişliğinde sürekli çift beyaz çizgi ile
boyama yapılır. (Ek-1 Şekil-11) 
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(3) Bisiklet otobanlarında yolun başlangıç ve bitiş noktaları zeminde belirtilir ve buna
dair bilgilendirme levhaları konulur. Bisiklet otobanlarının bisikletli haricinde kullanılmaması
esas olup; zorunlu hallerde ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma taşıtları ile yol bakım araç-
ları bisiklet otobanını kullanabilir. Bunlar haricindeki taşıt ve yaya trafiğine müsaade edilmez.

(4) Bisiklet otobanlarında yol seviyesinden en az 3 metre net yükseklikte olmak ve ara-
lıkları 5 kilometreden fazla olmamak kaydıyla yol ve hava durumunu, çevre yerleşim yerlerine
olan mesafe gibi bilgileri gösteren dijital bilgilendirme ve uyarı sistemleri yapılabilir.

(5) Bisiklet otobanları diğer yollar ile doğrudan birleşemez, kavşak geçişleri imar planı
kararı ile köprüler veya alt geçitler vasıtasıyla sağlanır. Aksi takdirde bisiklet otobanı güzergâhı
sonlandırılır.

(6) Bisiklet otobanlarında asfalt zemin malzemesi kullanılır.
Bisiklet köprü ve tünelleri
MADDE 12 – (1) Bisiklet köprüleri veya köprülü kavşakları ile bisiklet tünelleri; doğal

veya yapay bir engeli aşmak veya kavşaklar dâhil bisiklet yolları arası bağlantıyı ve sürekliliği
sağlamak üzere, imar planı kararıyla bisikletliler ile yayaların birlikte veya yalnızca bisikletli-
lerin kullanımına yönelik projelendirilebilir. Bisiklet köprü ve tünelleri projelerinde 1/100 öl-
çekli plana yer verilir.

(2) Bisiklet köprülerinde ve bisiklet tünellerinde, bisiklet yolu genişliği haricinde yolun
her iki tarafında en az 50’şer cm mesafe bırakılır. Bisiklet köprülerinde ve bisiklet tünellerinde
mevcut yaya yoluna bitişik bisiklet yolları için bu mesafe aranmaz. 

(3) Bisiklet köprülerinde ve rampalarında asgari korkuluk yüksekliğinin 120 cm ve kor-
kuluklardaki boşlukların azami 15 cm genişliğinde olması zorunludur. (Ek-1 Şekil-12 ve Şe-
kil-13)

(4) Tek yönlü ve yalnızca bisikletlilerce kullanılacak bisiklet köprü ve tünelleri en az
250 cm genişliğinde, iki yönlü bisiklet köprü ve tünelleri asgari 4 metre genişliğinde uygulanır,
şerit sayısı arttıkça 150 cm genişlik ilave edilir. (Ek-1 Şekil-12 ve Şekil-13)

(5) Köprü yaklaşma rampalarının en çok % 5 eğimli uygulanması esastır. Daha dik
eğimlerin kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde Ek-3 Tablo-2’deki boyuna eğim/mesafe tab-
losuna göre uygulama yapılır.

(6) Bisiklet köprü ve tünellerinin fen ve sanat kurallarına ve mer’i mevzuata uygun ola-
rak inşası zorunludur.

Trafik güvenliği ve hız
MADDE 13 – (1) Bisiklet yollarında uygulanacak boyuna eğimler Ek-3 Tablo-2’deki

değerler göz önüne alınarak projelendirme yapılır. Boyuna eğimin %5’i geçmemesi esastır.
Arazi eğimi ve topografya gibi nedenlerle bu eğim Ek-3 Tablo-2’de belirtilen şekilde olabilir.
Boyuna eğimin %5’i aştığı yerlerde buna dair levha ile bilgilendirme yapılır. 

(2) Kırsal bisiklet bantları ve bisiklet otobanları için duruş görüş mesafesine göre pro-
jelendirme ve uygulama yapılır. Asgari duruş görüş mesafesi (S);

S=V2/[254x(f±g)] + (V/1,4)
V=Öngörülen azami bisiklet hızı (km/saat)
f=Sürtünme katsayısı (0,25)
g=Boyuna eğim (metre/metre cinsinden yazılır ve yokuş inişlerinde sürtünme katsayısı

ile toplama, yokuş çıkışlarda çıkarma işlemi uygulanır)
formülünden hesaplanır.
(3) Taşıt yolu seviyesinde yapılacak bisiklet yollarında enine eğim TS 7249’da göste-

rilen yağmur suyu drenaj yönüne ve taşıt yolunun eğimine uygun olmalıdır. Taşıt yolundan üst
kotta yapılacak bisiklet yolunda enine eğim TS 9826’da belirtildiği gibi taşıt yolu tarafına doğru
%2 olacak şekilde uygulanır. (Ek-1 Şekil-14) 

12 Aralık 2019 – Sayı : 30976                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



(4) Kırsal bisiklet bantları ve bisiklet otobanlarında güzergâhın gerektirdiği yöne doğru
azami %5 enine eğime (dever) müsaade edilir. Kırsal bisiklet bantları ve bisiklet otobanları
için asgari yatay kurb yarıçapı (R) ise;

R=V2/[127x(d/100+f)]
V=Öngörülen azami bisiklet hızı (km/saat)
d=Dever miktarı (Enine eğimin yüzdelik kesir değeri)
f=Sürtünme katsayısı (0,25)
formülünden hesaplanır.
(5) Bisiklet otobanları hariç olmak üzere bisiklet yolunun özelliğine ve bulunduğu yere

göre ilgili idarece farklı hız sınırlamaları belirlenebilir.
(6) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca taşıt yolu seviyesi ile diğer seviyelerde yapılacak

aynı veya farklı türdeki bisiklet yolları uygun rampa ile birbirine bağlanır.
(7) İlgili idarece bisiklet yollarında yaya güvenliğini tehlikeye sokacağına karar verilen

yerlere hız kesici engeller konulur. Su tahliyesi ve benzeri amacıyla boşluk bölümlerine bisiklet
tekerleği girmeyecek mazgallar kullanılır.

(8) Bisiklet kullanımı ve cezalara ilişkin hususlarda 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka-
nunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bisiklet yolu işaretlemeleri
MADDE 14 – (1) Taşıt yolu seviyesindeki bisiklet yolu, taşıtların geçtiği bölümden,

TS 10839’a uygun şekilde beyaz renkte sürekli çizgi; kavşaklarda, garaj ve bahçe giriş-çıkışında
ise kesikli çizgi ile ayrılır. Geçişteki kesikli çizgiler arasında kalan bisiklet yolu kısmı aşınma-
yacak özellikte mavi renk boya ile boyanarak araçlar tarafından fark edilmesi sağlanır. (Ek-1
Şekil-15)

(2) Bisiklet yollarının kavşak girişlerine uyarıcı levhalar yerleştirilir. 
(3) Bisiklet yoluna diğer taşıtların girmemesi veya park etmemesi için yaya kaldırımın-

da “mecburi bisiklet yolu” levhası ve gerekli yerlerde “motorlu taşıt giremez” ve “duraklamak
ve park etmek yasaktır” levhaları konulur. (Ek-3 Tablo-3)

(4) Trafik ışıkları ile ilgili gerçekleştirilen düzenlemelerde, bisikletlilere sağlanan ko-
laylıklar ve tercih olanakları, çıkmaz sokaklar, tek yönlü sokaklar, yaya bölgeleri ve benzeri
özel durumlar özel trafik işaretleri ile belirtilir.

(5) Bisikletlilere ait trafik ışık sistemleri, uyarı ve yön levhaları, bisiklet yolları zemi-
ninde ve/veya kenarında bisiklet yolu zemini ile levha alt kenarı arasındaki net yükseklik 220
cm’den az olmamak üzere bisikletlinin kolay görebileceği bir hizada konumlandırılır. Bisiklet
yollarında bulunması gereken levhalar bisikletliyi tehlikeye sokmayacak sayıda gerekli yerlere
yerleştirilir.

(6) Bisikletliler için belli bir hızda kesintisiz bisiklet sürüşünü sağlamak üzere gerekli
altyapı sağlandığı takdirde sinyalizasyon düzenlemeleri yapılarak yeşil dalga sistemi oluştu-
rulur.

(7) Bisiklet yolunun başlangıç ve bitişi, sağa ve sola dönüşler, tehlike ve yasak yönler
Ek-3 Tablo-3’te gösterilen levhalarla ve Ek-3 Tablo-4’te gösterilen zemin işaretlemeleri ile be-
lirtilir. Diğer yol ve caddelerle olan kesişimlerden sonra da bisiklet yolunda bu işaret ve levhalar
tekrarlanır.

(8) Bisiklet yolu ile ulaşılabilecek en yakın yerleşim birimleri, hastaneler, turistik yerler,
kent bütününde görülmeye değer ve bisiklet ile ulaşılabilecek tarihi noktalar, toplu taşım ak-
tarma noktaları, en yakın bisiklet park yeri gibi odak noktalarının mesafe bilgisini veren işa-
retlemeler ile kavşak giriş ve çıkışlarını gösteren işaret levhaları uygun yerlere yerleştirilir.

(9) Yaya kaldırımında bisiklet yollarına dair yayaları uyarıcı levhalar gerekli yerlere
yerleştirilir.
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(10) Yayalaştırılmış sokaklarda ilgili idarece bisiklet şeritleri tesis edilmesi durumunda
bisikletli hızının azami 10 km/saat’i aşamayacağına dair sokak girişlerinde işaret ve levha ko-
nulur. (Ek-3 Tablo-3)

(11) Aynı yönde iki veya daha fazla şeritli bisiklet yollarının kurblu kesimlerinde şerit
değiştirilmeyeceğini işaret etmek üzere şeritler arasında düz beyaz çizgi yapılmalıdır. 

(12) Yayanın sadece yaya geçidine ulaşmak amacıyla bisiklet yolundan geçmesi gereken
durumlarda bisiklet yolu zemininde önceliğin yayada olduğunu belirtecek şekilde yaya geçidi
işareti yapılır. 

(13) Paylaşımlı bisiklet yollarında Ek-1 Şekil-16’daki renklendirme, işaretleme ve levha
kullanılır.

(14) Bu madde uyarınca yapılacak işaretlemelerin Türk Standartları Enstitüsünce ya-
yımlanan yürürlükteki standartlarda belirtilen ebatlarda olması zorunludur.

Bisiklet yollarında geçişler
MADDE 15 – (1) Bisiklet yollarının otobüs durakları ile örtüşen geçişleri Ek-1 Şekil-17,

Şekil-18, Şekil-19’da gösterildiği gibi yapılır. Durakta otobüs için ayrılan alandan 15 metre
mesafede bisiklet yolu zemininde uyarıcı işaretleme yapılır. 

(2) Bisiklet yollarının kavşak geçişleri TS 10839’a uygun olarak aşağıda belirtilen şe-
killerde gösterildiği gibi planlanır;

a) Bisiklet yollarının ışık kontrolsüz kavşak geçişleri Ek-1 Şekil-20’ye,
b) Bisiklet yollarının ışık kontrollü kavşak geçişleri Ek-1 Şekil-21’e,
c) Kavşaklardaki damla adasından bisiklet yolu geçişleri Ek-1 Şekil-22’ye,
ç) Işık kontrollü ve kontrolsüz yollarda bisiklet yolu geçişleri Ek-1 Şekil-23 ve Ek-1

Şekil-24’e,
d) Bisiklet yollarının tali yoldan geçişleri Ek-1 Şekil-25’e,
e) Kavşak dışında düz yollarda, karşıdan karşıya bisiklet yolu geçişleri ışık kontrollü

veya kontrolsüz geçiş olmasına göre Ek-1 Şekil-26 ve Ek-1 Şekil-27’ye,
f) Taşıt yolu seviyesindeki bisiklet yollarının kavşak geçişleri Ek-1 Şekil-28’e, 
uygun yapılır.
(3) Bisiklet yolu güzergahının akaryakıt istasyonlarına erişimi sağlayan geçiş yolları

ile örtüşmesi durumunda geçiş yolu başlangıcına 15 metre mesafede bisiklet yolu zemininde
uyarıcı işaretleme yapılır.

(4) Bisiklet yollarının kavşak geçişleri köprü veya alt geçitlerle de sağlanabilir. 
(5) Geçişlerde motorlu taşıtlar ve bisikletliler için ayrı trafik ışıklarının birbiriyle uyum-

lu çalışması suretiyle, sinyalizasyon sistemi yaya, bisiklet ve motorlu araçlar için ayrı ayrı tesis
edilir. Sinyalize edilmiş kavşaklarda, bisikletlilerin kırmızı ışık süresince güvenliğinin sağlan-
ması ve diğer yol kullanıcıları tarafından görülebilecek bir şekilde motorlu araç kuyruğunun
önüne geçebilmesi için taşıt yolundaki bir veya daha fazla şeritte, motorlu araçların durma çiz-
gisi ile yaya geçit çizgileri arasındaki 3 metrelik mesafede Ek-1 Şekil-29’daki gibi bisikletli
bekleme alanları yapılabilir. Sinyalize edilmiş kavşaklarda bisikletliler için ayak dayama aparatı
yapılması ilgili idarenin takdirindedir.

(6) Devam eden ve sağa veya sola dönüşü belirten zemindeki ok gösterimleri yol kesi-
şimine 5 metre mesafede olmak zorundadır. 

(7) Site araç kapısı, otopark veya garaj girişi gibi bisiklet yolunun motorlu araçlar ta-
rafından kullanılmasının zaruri olduğu durumlarda da yol zeminine uyarıcı işaret konulur. (Ek-1
Şekil-15)

(8) Raylı ulaşım sistemi hattı ile bisiklet yolu güzergahının dik açılarda kesişmesi sağ-
lanır ve sinyalize olmayan geçişlerin 50 metre öncesinde buna dair uyarı levhası yerleştirilir
ve bisiklet yolu zeminine uyarıcı işaret konulur. (Ek-1 Şekil-30 ve Şekil-31)
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Aydınlatma
MADDE 16 – (1) Bisiklet yolu aydınlatmasında yenilenebilir enerji sistemlerinin kul-

lanılması esastır. 
(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen türdeki bisiklet yolları hariç

olmak üzere uygulama imar planı kararı ile bisiklet yolu üzerinde güneş enerjisi panelleri ya-
pılması durumunda panellerin alt yüzeyinin yol zemininden en az 3 metre yükseklikte olması,
taşıyıcıların ise rüzgar, kar ve benzeri yükler dikkate alınarak statik hesap sonucu belirlenmesi
gerekir.

(3) Bisiklet yolları, gece güvenliği ve sürüş konforu için en az Ek-3 Tablo-5’teki de-
ğerlere uygun olarak ve bisikletlinin yüzüne ışık yansımayacak şekilde projelendirilerek ay-
dınlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bisiklet Park İstasyonları

Bisiklet park istasyonları yapım kuralları
MADDE 17 – (1) Bisiklet sürücülerinin, bisikletlerini güvenli olarak bırakabilecekleri,

aydınlatması olan, hava koşullarına dayanıklı, motorlu taşıt trafiğinden arındırılmış ve bisik-
letlerin park edilebileceği istasyonlar ihtiyacı karşılayacak oranda yapılır ve yapılan bisiklet
park istasyonlarında TS 11782’de belirtilen şartlar sağlanır.

(2) İlgili idare tarafından yeterli büyüklük ve sayıda bisiklet park istasyonları tesis edil-
mesi kaydıyla bu istasyonlarda bisiklet kiralama veya paylaşım hizmeti verilebilir.

(3) Bisiklet park istasyonları araç ve yaya trafiğine engel olmayacak şekilde, bisiklet
yollarına yakın bir mesafede, erişilebilir, göz önünde ve hırsızlığa karşı emniyetli olacak şekilde
tanzim edilir. 

(4) Bisiklet park istasyonları uzaktan görünebilir şekilde bilgilendirici işaret ve levha-
larla tanımlanır. 

(5) Bisiklet park istasyonları; elektrikli otomobil şarj istasyonlarına ve toplu taşıma
araçları durakları, raylı sistem, deniz taşımacılığı ve şehirlerarası taşımacılık terminalleri ile
kolayca bütünlüğün sağlanabilmesi için söz konusu toplu taşıma ağlarına en kolay erişilebilecek
noktalarda konumlandırılır. 

(6) Bisiklet park istasyonları imar planındaki yapılaşma koşullarına göre üzeri kapalı
olarak düzenlenebilir.

(7) Bisiklet park istasyonları, bisikletlerin belirli bir düzende, güvenli bir şekilde kilit-
lenip sabitleştirilmesini sağlayıcı bisiklet kilit mekanizmasını içerir ve bisikletlerin park yer-
lerine kolayca yerleştirilebilecek ve çıkarılabilecekleri şekilde yapılır.

(8) Bisiklet park istasyonlarındaki ekipmanlar darbelere ve hava koşullarına dayanıklı
özellikte olmalıdır.

(9) Bisiklet park istasyonları, yer durumuna göre yola dik veya açılı, tek sıra, iki sıra,
dairesel veya yarım daire biçiminde olmak üzere aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak tesis
edilir:

a) Tek sıra halinde yola dik olarak oluşturulan bisiklet park istasyonunda iki bisiklet
arası en az 70 cm, bisikletin boyuna park yeri genişliği ise en az 200 cm olmalıdır. (Ek-2 Şe-
kil-1) 

b) Tek sıra halinde yola açılı olarak oluşturulan bisiklet park istasyonunda, bisikletler
yola 45˚ açılı olarak yerleştirilir, park bandı genişliği 135 cm ve iki bisiklet arası yatayda 85
cm olmalıdır. (Ek-2 Şekil-2) 

c) Tam veya yarım dairesel olarak oluşturulan bisiklet park istasyonunda, bisikletler
bir ağaç veya direk etrafında dizilir. (Ek-2 Şekil-3) 

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                12 Aralık 2019 – Sayı : 30976



ç) İki sıra halinde oluşturulan bisiklet park yerinde, yaya geçişleri ve manevra alanı
için iki sıra arasında 175 cm açıklık bırakılır. (Ek-2 Şekil-4) 

d) İki sıralı yola açılı şekilde oluşturulan bisiklet park istasyonunda, manevra ve yürüme
alanının genişliği en az 140 cm olmalıdır. (Ek-2 Şekil-5) 

e) Askılı şekilde oluşturulan bisiklet park istasyonunda, bisikletler duvara yarı dik şe-
kilde dayalı olmalıdır. (Ek-2 Şekil-6) 

(10) Bisiklet park istasyonlarında elektrikli bisikletler için şarj noktası tesis edilmesi
ilgili idarenin takdirindedir.

(11) İmar planında ayrılan bisiklet park istasyonları haricinde ilgili idarece uygun gö-
rülen kamu kurumlarına veya özel mülkiyete ait yerlerde ilgili kurumdan veya yapı sahiple-
rinden izin alınarak yapı veya parsel bünyesinde kolaylıkla erişilebilir bisiklet park istasyonu
tesis edilebilir.

(12) Bisiklet kiralama hizmeti verilen veya yüz bisikletten daha fazla kapasiteli bisiklet
park istasyonlarında bisiklet tamir, bakım ve onarım ekipmanlarına yer verilmesi şarttır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ulaşım Sistemleri ile Entegrasyon

Bisikletlilerin ulaşım sistemine entegrasyonu
MADDE 18 – (1) Bisiklet kullanımının ulaşım amaçlı hale getirilebilmesi amacıyla

yetkili kurumlarca planlı bisiklet yollarının toplu taşıma ağlarına (raylı ulaşım sistemi araçları,
otobüs, vapur ve benzeri) bağlanacak şekilde bütünleşmesi sağlanır.

(2) Toplu taşımada ilgili idarelerin belirleyeceği güzergâhlarda ve sayılarda bisiklet ta-
şıma aparatlarına sahip otobüsler kullanılır, otobüs sürücülerine gerekli eğitim verilir ve bilgi-
lendirme yapılır. Bisiklet taşıma aparatına sahip otobüsler öncelikle yokuşun fazla, trafiğin yo-
ğun olduğu yollarda kullanılır.

(3) Raylı ulaşım sistemi araçlarına bisikletle erişim için ilgili idarece rampa veya me-
kanik platform yapılır.

(4) İlgili idarece yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde günlük sayı sınırlaması
dâhilinde, diğer saatlerde ise herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmadan şehir içi raylı ulaşım
sistemlerine ve vapur, feribot gibi deniz yolu araçlarına bisikletle girişe müsaade edilir. Raylı
ulaşım sistemi araçlarında bisiklet sabitleyici aparat bulunan kompartıman ayrılabilir. Yeni te-
min edilecek raylı sistem araçlarında bisiklet kompartımanı ayrılması zorunludur. Bisiklet kom-
partımanlarının bulunduğu raylı ulaşım sistemi araçlarında ve bu araçlara biniş yerlerinde, bi-
siklet ile binilebildiğine dair görsel veya yazılı yönlendirme işaretleri yerleştirilir. Durakların
yakın çevresinde açık, kapalı veya katlı bisiklet park istasyonları tesis edilir.

(5) Toplu taşıma araçlarında bisiklet sayısı ve ağırlığı dikkate alınarak ulusal veya ulus-
lararası sertifikaya sahip bisiklet taşıma aparatları ilgili idarenin sorumluluğunda kullanılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 3/11/2015 tarihli ve 29521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şehir

İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapı-
mına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Türkiye Adalet Akademisinden:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMİN UYGULAMA

ESASLARI İLE YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hedefler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hâkim ve savcı adaylarının, Türkiye Adalet

Akademisindeki meslek öncesi eğitimlerinin uygulama esasları ile yazılı ve sözlü sınavlara
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hâkim ve savcı adaylarının Türkiye Adalet Akademi-

sindeki meslek öncesi eğitimlerinde uygulanacak iş ve işlemleri, eğitim konularını, eğitim sü-
relerini, hâkim ve savcı adaylarına yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile eğitim verecek öğretim
elemanlarının görevlendirilmelerine ve ücretlerine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar

Kanununun 10 uncu ve ek 2 nci maddeleri ile 2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Hâkim ve savcı adayını,
b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,
d) Danışma Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulunu,
e) Öğretim elemanı: 34 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi kap-

samında atanan veya görevlendirilenleri,
f) Sözlü sınav: Adaylık süresinin sonunda yapılan sözlü sınavı,
g) Sözlü Sınav Kurulu: Sözlü sınavı yapacak kurulu,
ğ) Yazılı sınav: Adaylık süresinin sonunda yapılan yazılı sınavı,
h) Yazılı Sınav Kurulu: Yazılı sınavı yapacak kurulu,
ifade eder.
Eğitimin hedefleri
MADDE 5 – (1) Eğitimin hedefleri şunlardır:
a) Mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, bağımsızlık, hak ve adalet anlayışının kazandırıl-

ması ile mesleki kimlik edindirilmesi.
b) Mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerinin kazandırılması.
c) Yükseköğretimde edinilen bilgilerle ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme karar-

larından da yararlanarak hukuki uyuşmazlıkları çözme becerisinin kazandırılması.
ç) Karar metinlerinin ve gerekçelerinin yazımına ilişkin usul ve esasların öğretilmesi.
d) Yargı mercileri ve diğer kurumlarla olan ilişkiler ile yazışma kurallarına dair usul ve

esasların öğretilmesi.
e) Kişisel gelişimi destekleyen eğitimler verilmesi.
f) İnsan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine uygun, adil, hızlı ve etkin yargılama ya-

pabilme becerisinin kazandırılması.
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g) Yargıya güven ve saygıyı tesis edecek davranışların kazandırılması.
ğ) Çalışma disiplinine uyma alışkanlığının kazandırılması.

İKİNCİ BÖLÜM
Adaylara İlişkin İş ve İşlemler

Eğitim plânının hazırlanması
MADDE 6 – (1) Akademinin kapasitesi ile adayların staj süreleri göz önünde bulun-

durularak Bakanlıkla iş birliği içinde kısa veya uzun vadeli akademik eğitim plânı hazırlanır.
Adayların görevlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Adaylığa atananlar, belirlenen eğitim plânına uygun olarak hazırlık

ve son dönem eğitimlerini yapmak üzere, Bakanlık tarafından Akademide geçici olarak görev-
lendirilirler.

(2) Akademide görevlendirilen adayların, her eğitim dönemi için başlayış ve ayrılış iş-
lemleri yapılır.

Adayların eğitime katılım ve izinleri
MADDE 8 – (1) Adaylar, Akademi tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmak

ve kurallara uymak zorundadırlar. Bu amaçla Akademi tarafından hazırlanan yönerge adaylara
tebliğ edilir.

(2) 2802 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, adaylar 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabidirler.

Gizli sicil fişi
MADDE 9 – (1) Adaylar hakkındaki gizli sicil fişi, hazırlık ve son eğitim dönemi bi-

timinde mevzuata uygun olarak Akademinin ilgili daire başkanı tarafından ayrı ayrı düzenlenir.
Aday eğitim dosyası
MADDE 10 – (1) Akademi tarafından fiziki veya elektronik ortamda aday eğitim dos-

yası oluşturulur.
(2) Aday eğitim dosyasında; aday bilgi formu, devamsızlık bilgisi, izin ve mazeret du-

rumu, disiplin evrakı ve gizli sicil fişi nüshaları ile yazılı ve sözlü sınav sonuç bilgileri bulun-
durulur.

(3) Öğretim elemanlarının varsa adaylar ile ilgili görüşleri, kişisel gelişim merkezi veya
ölçme ve değerlendirme merkezi tarafından hazırlanacak değerlendirme raporları gibi eğitime
dair diğer bilgi ve belgeler dosyaya konulabilir.

(4) Adaylar tarafından ibraz edildiği takdirde özel yeteneklerine dair almış oldukları
diploma, sertifika, kurs katılım veya bitirme belgesi gibi dokümanların onaylı örnekleri dosyaya
konulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Eğitimin amacı
MADDE 11 – (1) Tamamlayıcı, sürdürülebilir ve kişisel gelişimi esas alan bir eğitim

modeliyle Anayasa ve kanunlardan almış oldukları yetki çerçevesinde; hukuka ve insan hak-
larına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, mesleki etik ilkelerini benimseyen
ve uygulayan, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiş-
tirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin süresi ve yeri
MADDE 12 – (1) Eğitim süreleri;
a) Adli ve idari yargı adaylarının hazırlık eğitim dönemi üç ay, son eğitim dönemi dört ay,
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b) Avukatlık mesleğinden geçen adli yargı adaylarının hazırlık eğitim dönemi iki ay,
son eğitim dönemi dört ay,

c) Avukatlık mesleğinden geçen idari yargı adaylarının hazırlık eğitim dönemi iki ay,
son eğitim dönemi üç ay,

olup, eğitimleri Akademide yaptırılır.
(2) Yürürlükteki diğer mevzuatta düzenlenen hükümler saklıdır.
Eğitim müfredatı
MADDE 13 – (1) Eğitim müfredatı, Danışma Kurulunun önerileri de dikkate alınmak

suretiyle Başkan tarafından belirlenir.
(2) Müfredatın belirlenmesinde;
a) Akademi tarafından yapılacak ihtiyaç analizi çalışmaları, ölçme ve değerlendirme

raporları,
b) Yüksek mahkemelerin, bölge adliye/idare mahkemelerinin, ilk derece mahkemele-

rinin, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun, Bakanlığın, baroların, hukuk fakültelerinin ve diğer il-
gili kurum ve kuruluşların görüşleri,

c) Akademinin taraf olduğu ulusal ve uluslararası projeler kapsamında taahhüt edilen
konular,

ç) Mevzuat çerçevesinde; usul dersleri ağırlıklı olmak üzere mesleğin ilk yıllarında sık-
ça karşılaşılan, kişisel gelişime ve mesleki kimliğin oluşumuna etki eden, mesleğin gerektirdiği
idari görevleri ilgilendiren hususlar,

göz önünde bulundurulabilir.
(3) Hazırlanan eğitim müfredatı ihtiyaç duyulması halinde Danışma Kurulunun önerisi

üzerine güncellenebilir.
Eğitim modülleri
MADDE 14 – (1) Akademi tarafından, eğitim müfredatına uygun olarak, adaylara ve

öğretim elemanlarına yönelik eğitim modülleri oluşturulur.
(2) Eğitim modülleri oluşturulurken eğitim programlama ile ölçme ve değerlendirmenin

temel ilkelerine riayet edilir.
(3) Eğitim modüllerine uygun diğer eğitim materyalleri geliştirilir.
Eğitim programı
MADDE 15 – (1) Eğitim plânına ve müfredata uygun olarak, dersler, ders süreleri ve

öğretim elemanlarını içerir eğitim programı belirlenir. Eğitim programı, eğitim dönemleri baş-
lamadan önce ilgili öğretim elemanlarına bildirilir.

(2) Söyleşi, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler de eğitim progra-
mında yer alabilir.

(3) Akademi, durum ve koşullar gerektirdiği takdirde eğitim programında değişiklik
yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi, Görevleri ve Ücretleri

Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Eğitimlerde;
a) Yüksek mahkemelerin daire başkanı ve üyeleri,
b) Hâkimler ve savcılar,
c) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile

araştırma görevlileri,
ç) Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilenler,
d) Alanında uzman kişiler,
öğretim elemanı olarak belirlenebilir.
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(2) Öğretim elemanı belirlenirken, ölçme ve değerlendirme sonuçları esas alınarak, ter-
cihen eğitim ve ders anlatma tecrübesi olan, mesleki ve bilimsel eseri bulunan, üstün başarısı
ile eğitim faaliyetinde faydalı olacağı değerlendirilenlere öncelik verilir.

(3) Akademide ders vermek üzere belirlenen öğretim elemanlarının bağlı bulundukları
yetkili makam, kurul veya organlarından görevlendirilmeleri talep edilir. Görevlendirilenler
ders verdikleri günlerde izinli sayılırlar.

Öğretim elemanlarının görevleri
MADDE 17 – (1) Öğretim elemanlarının görevleri şunlardır:
a) Adaylara eğitim vermek.
b) Akademi tarafından belirlenen eğitim programını, eğitim modülü ve materyallerini

uygulamak.
c) Eğitim müfredatıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen çalışma ko-

nularında, her türlü araştırma ve inceleme yapmak.
ç) Her eğitim dönemi sonunda, verdikleri derslerle ilgili soru ve cevaplar hazırlamak.
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Öğretim elemanlarının ders ücreti
MADDE 18 – (1) Akademiye öğretim elemanı olarak atanan veya görevlendirilen hâ-

kim ve savcılar ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre
Akademide görevlendirilen öğretim elemanlarına haftalık on ders saatini aşan kısım için ders
ücreti ödenir.

(2) Akademide ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkim
ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilere, verdikleri her ders için ders ücreti
ödenir.

(3) Birinci fıkra uyarınca ödenecek ders ücreti haftalık yirmi, ikinci fıkra uyarınca öde-
necek ders ücreti haftalık otuz ders saati karşılığı miktarı geçemez.

(4) Akademide ders veren üniversite öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914
sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre ödenenin bir kat fazlası ders ücreti ödenir. Üni-
versite öğretim elemanı olmayıp Akademide ders verenlerden; birinci derecede olanlar için
profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile
kamu görevlisi olmayanlar için öğretim görevlilerine 2914 sayılı Kanuna göre ödenen kadar
ders ücreti ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Genel Hükümler

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Adaylar, adaylık süresi sonunda Akademi tarafından yazılı ve sözlü

sınava tabi tutulurlar.
(2) Sınavların amacı, adayların hazırlık ve son dönem eğitimlerinde aldıkları ders ko-

nuları ile mevzuat ve içtihat bilgilerini, mesleki yeterliliklerini, hukuki meseleleri kavrama,
çözme ve ifade etme yeteneklerini ölçmek ve değerlendirmektir.

Eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Öğretim elemanları tarafından eğitim müfredatına uygun anlatılan

derslerin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla uygulamalar yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yazılı Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

Yazılı sınavın tarihi, yeri ve usulü
MADDE 21 – (1) Yazılı sınavın tarihi, yeri ve usulü Başkan tarafından belirlenir. Yazılı

sınavın yeri ve zamanı, Akademinin ilan panosunda ve internet sitesinde sınavdan en az on beş
gün önce ilan edilir, bu ilan tebliğ yerine geçer.
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Yazılı sınav konuları
MADDE 22 – (1) Yazılı sınav, eğitim müfredatında yer alan dersleri ve temel hukuk

bilgisini kapsar.
Soruların belirlenmesi
MADDE 23 – (1) Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde ders veren öğretim elemanları

en geç eğitim döneminin bitimine kadar, Başkan tarafından belirlenen usule göre kendi alan-
larıyla ilgili hazırlayacakları dört sınav sorusunu cevap anahtarlarıyla birlikte fiziki ve elek-
tronik ortamda kapalı imzalı zarf içinde Yazılı Sınav Kurulu Başkanına ulaştırılmak üzere Aka-
demiye teslim ederler.

(2) Yazılı Sınav Kurulu sınav sorularını; eğitim müfredatı ve modüllerine uygun olarak,
öğretim elemanları tarafından teslim edilen soruların içerisinden seçebileceği gibi, bu sorular
üzerinde değişiklik yaparak veya bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında hazırlamak su-
retiyle de belirleyebilir.

Yazılı Sınav Kurulunun oluşumu
MADDE 24 – (1) Yapılacak sınavı yönetmek ve sonuçlandırmak üzere bir başkan, dört

asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir sınav kurulu oluşturulur. Yazılı Sınav Kurulunun başkan
ve üyeleri, Akademide ders veren öğretim elemanları arasından Başkan tarafından seçilir.

(2) Yazılı Sınav Kurulu, asıl üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve salt çoğun-
lukla karar verir. Yazılı Sınav Kurulu Başkanının toplantılara katılamaması durumunda yerine
mesleki olarak en kıdemli asıl üye vekâlet eder. Asıl üyelerden birisinin mazereti nedeniyle
katılamaması veya Yazılı Sınav Kurulu Başkanına vekâlet etmesi halinde Başkanın uygun gö-
receği yedek üye Yazılı Sınav Kuruluna katılır.

Yazılı Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 25 – (1) Yazılı Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sınavın süresi, kuralları ve puan hesaplama esaslarını içeren yazılı sınav yönergesini

hazırlamak.
b) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sınav sorularını belir-

lemek.
c) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.
ç) Cevapları değerlendirmek, sınav tutanaklarını düzenlemek ve sınav evrakını Akade-

miye teslim etmek.
d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak.
Yazılı Sınav Kurulu ücreti
MADDE 26 – (1) Yazılı Sınav Kurulu üyelerine 2802 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi

uyarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hesaplanan sınav ücreti
ayrı ayrı ödenir.

Yazılı sınav yönergesi
MADDE 27 – (1) Sınavın süresi, kuralları ve puan hesaplama esaslarını içeren yazılı

sınav yönergesi Yazılı Sınav Kurulu tarafından, Akademinin internet sitesinde sınavdan önce
duyurulmak üzere Akademiye teslim edilir.

Yazılı sınavın yapılması
MADDE 28 – (1) Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla sınav görevlisi olarak

yeterince personel görevlendirilir.
(2) Adaylar, yazılı sınav saatinden yarım saat önce sınav salonuna alınırlar.
(3) Yazılı sınav soruları, sınav görevlileri tarafından adaylar önünde açılır ve dağıtılır.
(4) Sınav görevlileri tarafından sınava ilişkin tutanak tutulur. Bu tutanakta; sınava giren

adayların sayısı, kitapçık sayısı, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri, sınavı etkileyecek herhangi
bir olayın meydana gelip gelmediği hususlarına yer verilir.
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Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve başarılı sayılma
MADDE 29 – (1) Sınav, Yazılı Sınav Kurulu tarafından yüz (100) tam puan üzerinden

birlikte değerlendirilir.
(2) Yapılan değerlendirmede yetmiş (70) ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı kabul

edilirler. Bu değerlendirme sonucunda (0,5) ve daha büyük kesirler bir sonraki tam sayıya ta-
mamlanır.

Yazılı sınav sonuçları
MADDE 30 – (1) Yazılı Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilip, imzalanan ya-

zılı sınav sonuçları Akademiye teslim edilir. Başarılı ve başarısız kabul edilenler, Akademinin
internet sitesinde ilan edilir, bu ilan tebliğ yerine geçer.

(2) Sınavda başarısız kabul edilen adaylara, sınav sonucu ayrıca tebliğ edilir.
Yazılı sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 31 – (1) Yazılı sınav sonucuna göre başarısız kabul edilenler tebliğ tarihinden

itibaren beş iş günü içinde Akademiye yazılı olarak itiraz edebilirler.
(2) İtirazlar, Yazılı Sınav Kurulu tarafından karara bağlanır ve ilgilisine tebliğ edilir.
Yazılı sınava katılamama
MADDE 32 – (1) Adaylardan haklı bir sebeple yazılı sınava giremeyenler, mazeret

olarak ileri sürdükleri hususun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç beş iş günü
içinde Akademiye bildirir.

(2) Mazereti Başkan tarafından haklı görülen adayların yazılı sınavı, Başkan tarafından
belirlenen tarihte yapılır.

Yazılı sınavın geçersiz sayılması
MADDE 33 – (1) Adaylardan;
a) Sınav salonundan izinsiz ayrılanlar,
b) Sınav kitapçıklarının mahsus alanları dışında kimliğini belirtici yazı yazan ya da işa-

ret koyanlar,
c) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,
ç) Yazılı Sınav Kurulu tarafından hazırlanan sınav yönergesi ile sınav düzeni ve kural-

larına aykırı davranışta bulunanlar,
hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.
Yazılı sınavda başarısız kabul edilme
MADDE 34 – (1) Adaylardan;
a) Sınavda yetmiş (70) puandan düşük puan alanlar,
b) Sınavı geçersiz sayılanlar,
c) Sınava haklı sebep olmaksızın katılmayanlar,
başarısız kabul edilir.
Ek eğitim verilmesi
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ge-

reğince başarısız kabul edilen adaylara, başarısız olduğu konulara yönelik Bakanlığın olumlu
görüşü alınmak suretiyle bir ayı geçmemek üzere ek eğitim verilebilir.

(2) Bu eğitimin içeriği, süresi, yeri ve zamanı Akademi tarafından belirlenir.
İkinci sınav hakkı
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince başarısız kabul edilen-

lere ikinci sınav hakkı tanınır.
(2) İkinci sınav, birinci sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren Akademinin eğitim

plânı ile verilmesi halinde ek eğitim de göz önünde bulundurularak iki ay içerisinde birinci sı-
navın usul ve esaslarına göre yapılır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sözlü Sınava İlişkin Usul ve Esaslar

Sözlü sınavın tarihi ve yeri
MADDE 37 – (1) Sözlü sınavın, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir. Sözlü sı-

navın yeri ve zamanı Akademinin ilan panosu ile internet sitesinde ilan edilir, bu ilan tebliğ
yerine geçer.

Sözlü sınavın kapsamı
MADDE 38 – (1) Sözlü sınavda adayların;
a) Eğitim konularına ilişkin mevzuat, içtihat ve uygulama bilgileri,
b) Mesleki yeterlilikleri, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yetenekleri,
c) Özgüvenleri, temsil kabiliyetleri ve davranışlarının mesleğe uygun olup olmadıkları,
ç) Akademi tarafından belirlenen kurallara uyup uymadığı ve eğitim programlarına ka-

tılım sağlayıp sağlamadığı,
kriterleri esas alınır.
Sözlü sınav kurulunun oluşumu
MADDE 39 – (1) Sözlü Sınav Kurulu, Başkanın başkanlığında, Bakanlık Teftiş Kurulu

Başkanı ve Personel Genel Müdürü ile adaylara ders verenler arasından ilgili Bakan Yardımcısı
tarafından seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

(2) Sözlü Sınav Kurulunun Başkan ve üyelerinin hukuki veya fiili sebeplerle sınava
katılamamaları halinde; seçilen üyelerin yerine yedek üye, Başkan ve diğer üyelerin yerine ise
vekâlet edenler kurula katılır.

Sözlü Sınav Kurulu Başkanının görevleri
MADDE 40 – (1) Sözlü Sınav Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:
a) Sözlü Sınav Kurulu üyelerinin görüşü alınmak suretiyle sınav tarihi ve yerini belir-

lemek.
b) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Sözlü sınava katılamayan adayların mazeretlerini değerlendirmek.
Sözlü Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 41 – (1) Sözlü Sınav Kurulunun görevleri şunladır:
a) Değerlendirme ve puanlama yapmak.
b) Sınav tutanaklarını düzenlemek ve sınav evrakını Akademiye teslim etmek.
Sözlü sınavın yapılması
MADDE 42 – (1) Yazılı sınavda yetmiş (70) ve üzerinde puan alan adaylar sözlü sınava

girmeye hak kazanır.
(2) Sorular, Sözlü Sınav Kurulu üyeleri tarafından adaylara doğrudan yöneltilir.
Sözlü sınavın değerlendirilmesi
MADDE 43 – (1) Sözlü sınav;
a) Eğitim konularına ilişkin mevzuat, içtihat ve uygulama bilgisi otuz (30),
b) Mesleki yeterlilik, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneği otuz (30),
c) Özgüven, temsil kabiliyeti ve davranışların mesleğe uygunluğu otuz (30),
ç) Eğitim programlarına katılım ve kurallara uyma on (10),
puan olmak üzere, yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir.
(2) Sözlü sınav puanı, Sözlü Sınav Kurulu üyelerinin birinci fıkrada belirtilen hususları

değerlendirerek yüz (100) üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasıdır.
(3) Sözlü sınav sonuçları tutanakla tespit edilerek, Sözlü Sınav Kurulu tarafından im-

zalandıktan sonra Akademiye teslim edilir.
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Sözlü sınava katılamama

MADDE 44 – (1) Haklı bir sebeple sözlü sınava giremeyenler, mazeret olarak ileri sür-

dükleri hususun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç beş iş günü içinde Aka-

demiye bildirir.

(2) Mazereti haklı görülen adayların sözlü sınavı, Başkan tarafından belirlenen günde

yapılır.

Nihai sınav sonuçları

MADDE 45 – (1) Adaylık sürelerinin sonunda yapılan sınavlarda; yazılı sınav puanının

yüzde altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş (70) puan olması

halinde adaylar başarılı sayılır.

(2) Nihai sonuçlara ilişkin liste Akademinin internet sitesinde ilan edilir, bu ilan tebliğ

yerine geçer.

(3) Başarısız kabul edilen adaylara sonuç ayrıca tebliğ edilir.

(4) Eğitim sonunda başarılı sayılanlara eğitimi bitirdiklerine dair belge verilebilir.

Sınav sonuçlarının Bakanlığa bildirilmesi

MADDE 46 – (1) Sınav sonucunda başarılı ve başarısız olanların isim listesi Akademi

tarafından Bakanlığa gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1/6/2004 tarihli ve

25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eği-

timlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikle;

a) 12/3/2016 tarihli ve 29651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve

Savcı Adayları İle İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eği-

timlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik,

b) 12/3/2016 tarihli ve 29651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Mesleğin-

den Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı İle İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek

Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik,

c) 12/3/2016 tarihli ve 29651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Aka-

demisi Öğretim Elemanları, Görevlendirilenler ve Diğer Çalışanların Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik,

ç) 27/7/2004 tarihli ve 25535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve

Savcı Adayları İle İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı ve Sözlü

Sınavların Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yü-

rütür.
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2019 tarihli ve 30868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin
Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(7) Yabancı dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı programına
alınırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Hazırlık sınıfı programında akademik yıl iki yarıyıldan oluşur.  Her bir yarıyıl, sı-
nav süreleri dâhil olmak üzere on altı haftadan oluşur.”

“(9) Hazırlık sınıfı programında haftalık en az yirmi dört ders saati olmak üzere hangi
derslerin kaç saat okutulacağı Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Yarıyıl notlarının hesaplanmasında; %30 değerinde haberli/habersiz dört kısa sınav,
%50 değerinde iki ara sınav, %10 değerinde portfolyo çalışması ve %10 değerinde ders öğretim
elemanı performans notu ölçütleri esastır. Tüm sınavlardan alınan notların ağırlıklı ortalaması
ile yarıyıl notu elde edilir. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabi-
lir.

(2) Eğitim-öğretim sistemi içinde nihai başarı için yılsonu ortalamasının hesaplama-
sında ise, iki yarıyıl notunun toplamının genel ortalaması %70 ve yılsonu final sınavı notu %30
etkilidir. Elde edilen puanlar toplanır ve çıkan sonuca göre öğrencinin geçme notu belirlenir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Belgelendirmek kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen eği-
tim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından
mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumlar hariç ol-
mak üzere ara sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Olağanüstü durumunu
belgelendiren öğrencilerin durumu Yüksekokul Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve uygun
görülürse Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte bu öğrenciler için ilgili sı-
navların yerine geçen mazeret sınavı yapılır.”

“(7) Öğrencilerin devam durumları, ders öğretim elemanlarınca izlenir ve devamsız-
lıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, sınavdan önce Yüksekokul in-
ternet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/8/2019 30868
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İstanbul Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜRLERARASI DİYALOG UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2006 tarihli ve 26348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan
Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10894 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10895 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10840/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10841/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10842/1-1 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10847 

—— • —— 
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10848 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
RULMAN SATILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
1-Fabrikamız Merkez Ambarında bulunan 25.177 adet rulman satışı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Satış Yönetmeliği Esasları dahilinde ihale edilecektir. 
2-İhale 26.12.2019 Perşembe günü saat 10:00‘da Ankara Şeker Fabrikası (Ayaş Yolu 18 

Km. Etimesgut/ANKARA) toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle 
yapılacaktır. Bu nedenle iştirakçiler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve saatinde Fabrikamızda 
hazır bulunacaklardır.  

3-İsteklilerin tekliflerini ihalenin yapılacağı gün en geç saat 10:00’a kadar, Ankara Şeker 
Fabrikası Haberleşme Servisi’ne vermeleri gerekmektedir.  

4-İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adresteki Ankara Şeker Fabrikası Ticaret 
Servisinde görebilir ve KDV Dahil 200,00 TL ücret ile temin edilebilir. İhaleye iştirak edecekler 
doküman almak zorundadır. 

5-İstekliler geçici teminat olarak teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere 
Banka Teminat Mektubu veya Nakit Teminat tutarının Fabrikamız hesaplarına yatırarak 
dekontunu teklif zarfı içerisine koyacaklardır. 

6-İş bu şartname konusu 25.177 adet rulman satışı işi Mal ve Hizmet Satış 
Yönetmeliğimiz kapsamında yapılacak olup, İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü 
olmalıdır. 

8- 
- İdarenin Adresi : Ayaş yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA 
- Telefon numarası : 0 312 293 44 00 
-Faks No : 0 312 244 90 78 
-İhale Usulü : Kapalı Teklif Usulüyle ve Açık Arttırma-Pazarlık Suretiyle 
-İhalenin Yapılacağı Adres : Ankara Şeker Fabrikası İdare Binası Toplantı Salonu 
-İhale Tarihi : 26.12.2019 
-İhale Saati : 10:00 10724/1-1 

—— • —— 
HİBRİT LOKOMOTİF CER MOTOR REVİZYONUNDA KULLANILMAK 

ÜZERE 6 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/648209 
1- İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)  /  0(222) 225 99 56  
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 6 kalem malzeme 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 09.01.2020 günü ve saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 10806/1-1 

mailto:tulomsas@tulomsas.com.tr
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LOKOMOTİFLERE AİT BOJİLERİN DEMONTE  
VE TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/651011 
1-  İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435 - 4436 - 4437) /  
  225 50 60 - 225 72 72 
2-  İhale konusu işin niteliği,  
    türü ve miktarı : 30 adet (15 lokoluk) DE 24000 Tipi Lokomotiflere Ait 

Bojilerin Demonte ve Temizlik İşi; teknik şartnameye 
göre yaptırılacaktır. 

3-  İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 25.12.2019 - Saat 15:00 
4-  Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5-  Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
25.12.2019 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6-  İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7-  Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8-  Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10855/1-1 
—— • —— 

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ TEPEÖREN MAH. BULUNAN AKFIRAT 
YERLEŞKESİNDEKİ İDARİ BİNAYA ÇATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1- İstanbul İli Tuzla İlçesi Tepeören Mah. 1121 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer 

alan Akfırat Yerleşkesindeki idari binaya çatı yapılması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 
yaptırılacaktır. 

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu / İSTANBUL” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İhaleye ait şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 06.01.2020 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz 
Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 07.01.2020 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Satın Alma Direktörlüğü toplantı salonunda açılacaktır. 
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 10921/1-1 

http://www.kizilay.org.tr/


Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2019 – Sayı : 30976 

 

BAŞKENTRAY İSTASYONLARI 2020 YILINA AİT ELEKTRİK, ELEKTRONİK, 
ELEKTROMEKANİK VE ÇEŞİTLİ SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM, 

ONARIM VE İŞLETİLMESİ VE ARIZA DURUMUNDA MÜHADELE 
EDİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

 
 10868/1-1 

—— • —— 
ŞİRKETİMİZ PARKINDA MEVCUT HT 65000 TİPİ YHT TREN SETLERİNDE 

KULLANILMAK ÜZERE 35 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/655826 

1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
1. İhale konusu malın adı ve miktarı : 35 Kalem Yedek Malzeme Temini 
2. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacıbayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 
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3. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
14/01/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir.  10835/1-1 
—— • —— 

ŞİRKETİMİZ PARKINDA MEVCUT DE24000 VE E43000 TİPİ 
LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 51000 ADET DÖKME 

DEMİR FREN PABUCU (SABO) SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/655762 

1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
1- İhale konusu malın adı ve miktarı : 51000 Adet Dökme Demir Fren Pabucu (Sabo) 

Temini 
2- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacıbayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
07/01/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 250,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 10836/1-1 
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"18 KISIM 45 KALEM LABORATUVAR CİHAZI" SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü ihtiyacı "18 Kısım 45 Kalem Laboratuvar Cihazı", 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (Ekli Liste) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır.  İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış 

zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının 

aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek 

şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 17.12.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10867/1-1 
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ORACLE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

Oracle Lisans Güncellemesi teknik şartnamesine ve Oracle markasına uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 16.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve istenilen 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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10899/1-1 
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3 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "3 Kalem Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini ( Ekli 

Liste) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen 

belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 25.12.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10902/1-1 

http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/
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TAŞINMAZ 10 YILLIĞINA KİRALANMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 
Salihli Belediye Başkanlığından: 
1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda tespiti yapılan, Seyrantepe Mahallesi 134 

Ada 89 parselde bulunan 12.470,00 m2 lik yüzölçüme sahip taşınmaz içerisinde, Restoran Binası-
Altında Deposu bulunan 1 Katlı Lojman, Açık Otoparkı ve Seyir Tepesi Olarak Bilinen Yerdeki 1 
Adet Büfe Tarzı Kapalı alandan oluşan taşınmaz, Salihli Belediye Meclisi’nin 04/09/2018 tarih ve 
2018/89 Sayılı Kararına istinaden 10 yıllığına kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile 24/12/2019 
tarihi Salı günü saat 13:30’da Salihli Belediye Binası Encümen Toplantı salonunda, Belediye 
Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile 
birlikte, hazırlayacakları İhale Teklif Zarflarını en geç 23/12/2019 tarihi Pazartesi günü saat 
16:30’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli 
taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı 
ihale teklif zarfının teslim tarih ve saatine kadar İdare’ ye ulaşmaması halinde bu gecikmeden 
Belediyemiz sorumlu değildir.  

2-İhaleye çıkarılan yerin ada-parsel, koordinat, aylık muhammen kira bedeli, geçici ihale 
teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

S. 

N. 

ADA/ 

PARSEL/ KOORDİNAT 

ALANI 

(m2) VASFI 

AYLIK 

MUHAMMEN 

KİRA BEDELİ 

+%18 KDV 

(TL) 

GEÇİCİ 

İHALE 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(TL) 

İHALE 

KİRA 

SÜRESİ 

1 
134 ADA 

89 PARSEL 

Y1-598712.47 

X1-4260747.65 

Y2-598817.66 

X2-4260743.93 

12.470,00 

Restoran 

Binası 

ve Sosyal 

Tesisler 

21.000,00 TL+ 

% 18 KDV 
75.600,00 TL. 10 YIL 

3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

A) Gerçek Kişilerden; 
1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da 

elektronik ortamda alınmış ikametgâh İl mühaberi, Tüzel kişiler için ticari tebligat adresini belirtir 
bağlı olduğu odadan alınan belge) 

2. TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi 
3. Noter tasdikli imza beyannamesi,  
4. Vekâletle katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılan kişiye ait 

noter onaylı imza beyannamesi. 
5. Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak 

edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz 
banka teminat mektubu. 
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6. Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu. 

7. İstekli adına Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınmış Adli Sicil 

Belgesi. 

8. Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı 

ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli 

ödendiğinin belgelendirilmesi. 

B) Tüzel Kişilerden; 

1. Tebligat için ticari adres beyanı. 

2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

3. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4. Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

sirküsü. 

5. Tüzel kişiliğe temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi ile Nüfus Müdürlüğünden ya da 

elektronik ortamda alınmış ikametgâh İl mühaberi,  

6. Geçici ihale teminat bedelinin belediyeye ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya 

ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının 

verecekleri süresiz banka teminat mektubu. 

7. Şartname bedelinin belediyeye ödendiğini gösterir alındı makbuzu.  

8. Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı 

ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli 

ödendiğinin belgelendirilmesi. 

9. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, 

kollektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, 

komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi. 

C) Ortak girişim olması halinde;  

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki 

belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,  

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca 

hazırlanan ihale şartnamesine göre ihalesi yapılacak olan yer ile ilgili geniş bilgi ve idari 

şartnamesini mesai saatleri dahilinde 1.000,00 TL. sını ödeyerek Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi İdare’de ücretsiz de görebileceklerdir.  

Taliplilere ilanen duyurulur. 10722/1-1 
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HAM PETROL TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-593 TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL TAŞIMA 

HİZMETİ “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No: 2019/634961 
 
1. İdarenin  
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:10 / 06530  

 Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 27 06 Faks 0312- 286 73 74 

  0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr 
2. İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm üretim 

sahalarına, tankerler ile ham petrol taşıma. Yıllık 
Taşınacak Miktar: 40.975.560 (TON/KM/3 YIL) 

b) Teslim yeri TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü 
c) İşin süresi Sözleşme tarihinden itibaren 36 (Otuzaltı) Aydır. 
3. İhalenin  
a) Yapılacağı yer TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah.2180. Cad. No.10 Çankaya/ ANKARA 
İHALE SALONU  

b) Tarihi ve saati 30/12/2019 / Saat 14:30 
 
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge; 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri; 

c) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1) 
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e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,  
h) Trafik Şubesi’ne onaylattırılacak Özmal Araç Formu, 
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
j) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş 

deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde 
sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin 
Taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 

4.3.1. İstekli, kooperatif ise; 
a) Kendi üyeleri adına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tankerlerin İl Emniyet 

Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan tarihinden sonra alınmış 
olacaktır. 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC5 Belgeleri verilecektir. 

4.3.2. İstekli, kooperatif değilse; 
a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tankerlerin 

İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan tarihinden sonra 
alınmış olacaktır. 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC 5 belgeleri verilecektir. 

4.3.3. İstekli, 460 Ton kapasiteli Tankerlerin kendi özmalı olduğunu gösteren Ruhsat 
belgelerini teklif ekinde İdare’ye sunacaktır. İş Ortaklığı olarak ihaleye katılacak istekliler, 
toplam 460 ton taşıma kapasitesi kriterini, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi 
oranında sağlamak zorundadır. İsteklinin taşıma kapasitesi tonaj olarak 
değerlendirildiğinde, kendi araçlarına ait taşıma kapasitesi ile birlikte ortak olduğu firmaya 
ait araçların taşıma kapasitesi de hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle 
toplam taşıma kapasitesi olarak değerlendirilecektir. 

4.3.4. İstekli, tankerlerin imal yılının 2010 model ve üzerinde olduğunu gösteren belgeleri 
(Ruhsat vb.) teklif ekinde sunacaktır. 

4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, ham petrol taşımacılığında deneyimli 
olduğunu ve ihale tarihi itibariyle son üç yıllık sürede, yurt içinde (yurt dışı bağlantılı olanlar 
hariç) bir yıl içerisinde en az 140.000 (yüz kırk bin) ton petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi 
işini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını belgeleyecektir. Bunun için; İş Bitirme Belgelerini ve 
taşıma miktarını gösterir faturaların kopyasını teklif dokümanları içine koyacaktır. Alt yüklenici 
olarak alınmış İş Bitirme Belgeleri “Kamu İhale Genel Tebliği” 72.5 ve 72.6 maddelerine uygun 
olarak düzenlenmiş olmalıdır. Bu maddelere uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. 
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4.3.5.1. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, 
diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer 
ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 
30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından 
ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının 
gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, 
pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim 
tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için 
istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.  

4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Petrol ve türevleri ile petrolden çıkan 
atık su taşıma işidir. 

4.3.7. İş, bu İhale Şartnamesinin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, 
Şartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son üç ay içinde alınmış 
olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen 
belgelerin TP tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TP tarafından 
görülmüştür” ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri verilir. 

4.3.8. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş 
yada paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5. İhale dokümanı; 
TPAO Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, 6. Kat 617 Nolu odada 

görülebilir ve Şartname bedeli 350,00-TL (Üçyüzelli Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası 
T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6. Teklifler, 30/12/2019 tarih ve saat 14:30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
10. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11.İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.
 10901/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 10865/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1253171, 1253182 ve 1253191 YİBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 
11.07.2019 tarihli ve 163072 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 
(bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen, 160931-Merkez Ticaret Sicil No ile İzmir 
Ticaret Odasına kayıtlı 1658 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Skala Yapı Denetim Ltd. 
Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 26.09.2019 
tarihli ve E.2019/1259 sayılı “yürütmenin durdurulması isteminin reddi” kararına karşı davacı 
tarafça istinaf yoluna başvurulması sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava 
Dairesinin 06.11.2019 tarih ve YD İtiraz No: 2019/870 sayılı kararı ile ”dava konusu işlemin 
dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına”  
hükmedildiğinden, 17.07.2019 tarihli ve 30834 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Skala Yapı Denetim 
Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütmesi 04.12.2019 tarihli ve 286081 sayılı 
Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10900/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1253171, 1253182 ve 1253191 YİBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 
11.07.2019 tarihli ve 163072 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 
(bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen, 160931-Merkez Ticaret Sicil No ile İzmir 
Ticaret Odasına kayıtlı 1658 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Skala Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin kuruluş ortağı Alpaslan AKÇAM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
22832, Oda Sicil No: 53399) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 23. İdare 
Mahkemesi’nin 26.09.2019 tarihli ve E.2019/1631 sayılı “yürütmenin durdurulması isteminin 
reddi” kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulması sonucunda Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 06.11.2019 tarih ve YD İtiraz No: 2019/871 sayılı kararı ile 
”dava konusu işlemin dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmesinin 
durdurulmasına”   hükmedildiğinden, 17.07.2019 tarihli ve 30834 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Alpaslan AKÇAM hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının 
yürütmesi 05.12.2019 tarihli ve 286662 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.  

İlgililere duyurulur.  10900/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
26.04.2019 tarihli ve 98712 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “denetçi belgesi iptal 

edilen”, Turay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Hasan Hilmi ÇAKMAK 
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18881, Oda Sicil No: 42978) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 03.10.2019 
tarihli ve E.2019/1062-K.2019/2191 sayılı kararı ile ile ”dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 04.05.2019 tarihli ve 30764 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hasan Hilmi 
ÇAKMAK hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali”  işlemi 04.12.2019 tarihli ve 
285529 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 10900/3/1-1 
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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA 

PERSONEL ALIM İLANI  
Öğretim Üyesi (Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) olarak personel alım ilanı; 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 
devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden 
tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 3 flash 
bellek ile Rektörlüğe, 

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya 
uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya 
ve 3 flash bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını 
yapmaları gerekmektedir. 

3- Üniversitemizin aşağıdaki tablo 1,2 ve 3’de belirtilen birimlerine, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak 
atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 
tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; 
dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, lisans not 
ortalamasını gösterir belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri ile birlikte 
ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile 
ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı 
ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 

 

Tablo 1 Akademik Birim Bölüm 
Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı İlan Şartları 

Sıra 1 
Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Radyo, 
Televizyon ve 

Sinema 
1 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

Radyo Televizyon ve Sinema 
alanında doktora diplomasına 
sahip olmak veya İletişim / 
İletişim Bilimleri alanında doktora 
diplomasına sahip olup Radyo, 
Televizyon, Sinema üzerine 
çalışmış olmak 

Sıra 2 
Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 
İletişim 

Tasarımı 
1 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

İletişim Bilimleri alanında doktora 
diplomasına sahip olmak ve 
fotoğraf, grafik, animasyon, 
illüstrasyon alanlarında ders 
verme tecrübesine sahip olmak. 

Sıra 3 
İnsani Bilimler 

Fakültesi 
Sosyoloji 1 

Doç. Dr. / 
Dr. Öğretim 

Üyesi 

Sosyoloji Bilim/Anabilim Dalında 
Doktora Diplomasına Sahip 
Olmak, 
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Tablo 2 
Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

İlan Şartları ALES 
Yabancı 

Dil 

Sıra 1 
Meslek 

Yüksekokulu 
Sosyal 

Hizmetler 
1 

Öğretim 
Görevlisi 

Sosyal Hizmetler Alanında 
Lisans, Sosyal Hizmetler 
veya Sosyoloji alanında 

Yüksek Lisans veya 
Doktora Yapmış Olmak. 

70 Muaf 

 

Tablo 3 
Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

İlan Şartları ALES 
Yabancı 

Dil 

Sıra 1 
Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

İletişim 
Tasarımı 

1 
Araştırma 
Görevlisi 

Bileşik Sanatlar, Grafik, 
İletişim Tasarımı veya Sanat 

ve Tasarım alanlarından 
birinde yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

Alanındaki 
puan türünden 
en az 70 puan 
almış olmak. 

Yabancı Dil 
Sınavından 

en az 50 
puan almış 

olmak. 
 
*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 

Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri 
gerekmektedir. 

*YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen 
Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış 
olmak. 

 

Duyuru Başlama 
Tarihi 

Son Başvuru 
Tarihi 

Ön 
değerlendirme 
Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 
Giriş Tarihi 

Sınav Giriş Yeri / 
Saati 

Sonuç Açıklama 
“Nihai 

Değerlendirme” 
Tarihi 

İlanın Resmî Gazete 
Yayımlandığı Tarih 

12.12.2019 

İlanın Resmî 
Gazete’de 

yayımlandığı tarihi 
izleyen 15. gün 
mesai bitimi. 
27.12.2019 

31.12.2019 03.01.2020 

Yer: (Antalya 
AKEV Üniversitesi 
Kadriye Kampüsü/ 

14.00) 

07.01.2020 

 10880/1-1 

—— • —— 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
10/12/2019 tarih ve 30974 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

20191214 numaralı öğretim elemanı ilanında aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır. 
İlan olunur. 
 

İLAN 
NO BİRİM K.UNVANI DERECE ADET ALES YDS 

ÖZEL ŞART 
(DÜZELTME) 

20191214 

Ereğli Kemal Akman 
Meslek Yüksekokulu/ 
Finans Bankacılık ve 

Sigortacılık/Bankacılık 
ve Sigortacılık Pr. 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders Verecek) 
5 1 70 - 

İşletme bölümü lisans 
mezunu olmak. Bankacılık 
veya İşletme anabilim 
dalında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

 10903/1-1 
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132
144

222

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde Bulunan Bölgenin

Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Kamu Kurum ve Kuruluşları Adına Olan
Tahsislerin Kaldırılması, Taşınmazların Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin
29/10/2023 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1817)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında
Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının
Yürürlük Tarihinin 8 Aralık 2019 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1818)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden
Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1820)

–– Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1821)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1822)
–– Çorum İli, Mecitözü İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında

İhtiyaç Duyulan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1823)

–– Mecitözü İlçe Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Çorum
İli, Mecitözü İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile
Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1824)

–– Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Gözalan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı
Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar
Sayısı: 1825)

YÖNETMELİKLER
–– Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819)
–– Bisiklet Yolları Yönetmeliği
–– Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü

Sınavlara Dair Yönetmelik
–– Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı

Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Okan Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2015/2595 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/9326 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2015/54 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2015/14340 Başvuru Numaralı 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
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