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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ

HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gö-

revlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Gir-

dikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fık-

rasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel

Başkanlığınca” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Ba-

kanlığınca” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal

Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile

Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

22 Şubat 2020
CUMARTESİ
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanu-

nuna göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bu-
nunla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirmektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dı-

şında düzenlenmiş uygulama imar plânı alanları içindeki binalı veya binasız arazi ve arsa dü-
zenlemelerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 13 üncü

ve 18 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan tanımlar aşağıdadır:
a) Ada bölüm krokisi: Düzenlemeye giren parsel sınırlarının, imar adaları ve yollarının,

uygulama sonucu oluşan tescile tabi olmayan alanların, pafta bölümlemesinin ve düzenleme
sınırının gösterildiği ölçekli krokidir.

b) Arsa: İmar planı ve imar mevzuatına göre oluşmuş imar parselidir.
c) Ayırma çapı: Bir kısmı düzenleme sahasında kalan parseller için düzenlenen üzerinde

parselin tescilli yüzölçümü ile düzenleme sahasına giren ve girmeyen kısımların yüzölçümünü
gösteren, ilgili idarece onaylanan krokidir.

ç) Düzenleme ortaklık payı (DOP): Düzenleme alanındaki ve bölgedeki yaşayanların
kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet ve kamu hizmet alanlarını
elde etmek ve/veya düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında; düzen-
lemeye tâbi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden, imar planındaki
kullanım kararlarına göre yüzde kırk beşe (% 45) kadar düşülebilen miktardır. Düzenleme or-
taklık payı, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgede yaşayanların ihtiyacı olan ve herkesin
ortak kullanabileceği, kamusal alanı ifade eder ve bölgede yaşayan insanların ortak kullanımı
dışında hiçbir fonksiyon için kullanılamaz.

d) Düzenleme ortaklık payı oranı (DOPO): Bir düzenleme sahasındaki toplam düzen-
leme ortaklık payı miktarının, bu saha içinde düzenlemeye giren kadastro veya imar parselle-
rinin toplam yüzölçümü miktarına oranıdır. Düzenleme ortaklık payı oranı, virgülden sonra
yedi basamak olarak hesaplanır.

e) Düzenleme sahası: Sınırı tespit edilerek, parselasyon planı yapılmasına karar verilen
sahadır.

f) Düzenleme sınırı: Parselasyon planı yapılacak alanın dış sınırıdır.
g) Düzenleme sınır krokisi: Düzenleme sınırını, düzenlemeye kısmen ya da tamamen

giren kadastro parsellerini ve imar adalarını koordinatlarına göre gösterecek şekilde düzenlenen
krokidir.

ğ) İfraz: Bir parselin imar mevzuatına uygun olarak bölünerek, birden fazla parsel oluş-
turulmasıdır.

h) İmar parseli: İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı
ve bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir.
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ı) İrtifak hakkı cetveli: Arazi ve arsa düzenlemesine tabi parsellerde tescilli irtifak hak-
kının uygulama sonucu zeminde isabet ettiği parsellere dağılımını gösteren cetveldir.

i) Kadastral parsel: Herhangi bir imar düzenlemesi yapılmamış, kadastro mevzuatı uya-
rınca oluşarak tescil edilmiş parsellerdir.

j) Mal sahipleri araştırma özet formu: Düzenlemeye giren taşınmazların, ada ve parsel
numaralarını, tapu alanlarını, hisse oranlarını ve hissesine karşılık gelen alanları, maliklerinin
ad, soyadı ve baba adlarını, hisse miktarına karşılık kesilen düzenleme ortaklık payı ile kesinti
sonucu oluşan tahsis miktarını, dağıtım sonucu tahsis edildiği imar ada ve parsel numarası ile
parsel alanını, tahsis edildiği parsel hissesi ve hissesine karşılık gelen alanı ve varsa kamulaş-
tırma, bağış miktarları ile oluşan imar parselleri yüzölçümlerini, uygulamaya alınan parsel nu-
maralarının sırasına göre gösterildiği cetveldir.

k) Özet cetveli: Düzenleme sahasına giren parsellerin tapu alanlarının, düzenlemeye
giren ve girmeyen kısımlarının, düzenleme ortaklık payı hesabının, parsellerin düzenleme or-
taklık paylarının varsa kamulaştırma ve bağış miktarları ile oluşan imar adalarının yüzölçüm-
lerinin yazıldığı cetveldir.

l) Parselasyon planı: İmar Kanununun 18 inci maddesi hükümlerine ve uygulama imar
planına uygun olarak imar parsellerinin oluşturulduğu, parselasyon planı açıklama raporu, par-
selasyon paftaları ile tescile esas belgeleri içeren uygulama dosyası ile bir bütün olan plandır.

m) Röleve krokisi: İmar adası içerisindeki imar parsellerinin veya parsel sınırlarının,
koordinat ve cephe uzunluklarının gösterildiği krokidir.

n) Tescil sayfası: Yüzölçümü, malik ve tescili ilgilendiren tüm bilgilerin bulunduğu tes-
cile esas cetveldir. Tescil sayfasında, parselin imar planındaki kullanım kararına göre cinsi,
umumi ve kamu hizmet alanlarına konu ise DOP’tan karşılandığı, parselasyon planı ile tescile
konu olan irtifak, şerh ve beyanlar gösterilir.

o) Tescile esas dağıtım cetveli: Düzenlemeye giren taşınmazların, ada ve parsel numa-
ralarını, tapu alanlarını, hisse oranlarını ve hissesine karşılık gelen alanları, maliklerinin ad,
soyadı ve baba adlarını, hisse miktarına karşılık kesilen düzenleme ortaklık payı ile kesinti so-
nucu oluşan tahsis miktarını, dağıtım sonucu tahsis edildiği imar ada ve parsel numarası ile
parsel alanını, tahsis edildiği parsel hissesi ve hissesine karşılık gelen alanı ve varsa kamulaş-
tırma, bağış miktarları ile oluşan imar parselleri yüzölçümlerini, tescil edilecek yeni imar ada
ve parsel numarası sırasına göre gösteren cetveldir.

ö) Tevhit: Birden fazla birbirine bitişik parselin imar mevzuatına uygun olarak birleş-
tirilmesidir.

p) Umumi ve kamu hizmet alanları: Yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi/parkı
ve yeşil alan, ibadet yeri, karakol ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim
tesis alanları, kamuya ait kreş alanları, pazar yeri, semt spor alanı ve şehir içi toplu taşıma
istasyonları ve durakları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, otoyol hariç erişme
kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, spor alanı, teknik altyapı alanı, kamuya ait trafo alanı,
belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, kent meydanı, kent parkı, özel tesis yapıl-
masına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı ve mesire alanları, resmî kurum
alanı, idari tesis alanı, mezarlık alanı, bunun dışında kamusal ihtiyaçlara göre ortaya çıkacak
imar planı kararıyla belirlenen diğer umumi ve kamu hizmet alanları ile taşkın kontrol tesisidir.

r) Yapı-muhdesat cetveli: Arazi ve arsa düzenlemesine tabi parsellerde tescilli yapı/muh-
desadın uygulama sonucu zeminde hangi parselde kaldığını gösterir cetveldir.
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İKİNCİ BÖLÜM
İmar Planlarında Umumi ve Kamu
Hizmeti Alanlarına Ayrılan Alanlar

Umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin oluşturulması
MADDE 5 – (1) İmar planları ile umumi hizmet veya kamu hizmetleri kullanımı geti-

rilen alanların öncelikle 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapı-
larak, bu Yönetmelikteki öncelik sırasına göre DOP’tan oluşturulması esastır.

(2) Ancak özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme
ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar;

a) Bu kullanımlardan umumi hizmetlere ayrılan alanlar öncelikle İmar Kanununun 18 inci
maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılarak,

b) Daha önce uygulama görmüş, ancak mevcut ya da sonradan yapılan imar planlarında
umumi ya da kamu hizmet alanlarına denk gelen taşınmazlar ile uygulamada umumi hizmet
veya kamu hizmet alanları toplamının yüzde kırk beşi (%45) aşması halinde, %45 kesildikten
sonra aşan miktara karşılık gelen alanlar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
kapsamında, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa
yapılmak ya da satın alınmak suretiyle,

ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilir.
(3) İlgisine göre trampayı yapacak idarece trampaya konu edilebilecek kamu mülkiye-

tindeki taşınmazların değerlemesi yapılarak ilgilisine tebligat yapılır. Taşınmaz sahipleriyle
uzlaşma sağlanması halinde Kamulaştırma Kanunu kapsamında trampa işlemi gerçekleştirilir.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu
idarelerince yapılacak trampa işlemlerinde kullanılacak parseller, Milli Emlak Genel Müdür-
lüğünden talep edilir. Belediyeler ve diğer ilgili idarelerce verilen hizmetler kapsamında yapı-
lacak trampa işlemlerinde kendi mülkiyetlerindeki taşınmazlar kullanılır.

(4) İkinci fıkranın (b) bendine göre işlem tesis edilerek kamulaştırılması gereken taşın-
mazlar, 5 yıllık imar programı çerçevesinde kamu mülkiyetine geçirilmek zorundadır. Bu süre
sorumlu idarenin kararı ile en fazla 1 yıl uzatılabilir.

(5) Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaçlar/yapılar, ilgili idarece
bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır.

(6) Kamu kullanımına ait sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının, Hazine veya ka-
mu mülkiyetindeki alanlarla trampa yapılması hâlinde, şahıs veya özel hukuk kişilerinden hiçbir
vergi, resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmaz.

(7) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli
ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince, büyükşehir belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin
görev ve yetki sahaları içerisinde kalan ve düzenleme ortaklık payı kesintisi ile elde edilen
alanlarda; Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca büyükşehir belediyesinin haklarının saklı
kalması kaydıyla ilçe belediyesince projesiyle birlikte müracaat edilmesine rağmen büyükşehir
belediyesince, 3 ay içerisinde yapımına başlanılmayan çevre düzenlemesi, altyapı tesisleri ve
belediyelerce yapılması gereken tesisler ile imar planındaki kullanım amacına yönelik kamu
hizmetleri, ilçe belediyesince proje geliştirerek gerçekleştirilebilir.

Umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda özel tesis yapılması
MADDE 6 – (1) Yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere,

uygulama imar planında umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılıp da kamuya geçişi
sağlanamayan özel mülkiyete konu yapı yapılabilecek alanlarda, imar planıyla getirilen kulla-
nım alanı sınırları içerisindeki tüm maliklerin talebinin olması ve imar planında ayrılan kamu
hizmet tesis alanlarını yapmakla yükümlü idarenin uygun görmesi halinde imar planındaki kul-
lanım amacına uygun özel tesis yapılabilir.
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(2) Özel tesis yapılacak taşınmazın tapu kaydına, kamu hizmet tesis alanlarını yapmakla
yükümlü idare tarafından; imar planındaki kullanım fonksiyonu ve süresi ile imar planındaki
kullanım amacı dışında kullanılamayacağı, hiçbir şekilde imar plan değişikliği ile özel mülki-
yete konu fonksiyon getirilemeyeceği, umumi ve kamu hizmet fonksiyonu dışında kullanıla-
mayacağına dair tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılır.

(3) Bu alanlarda yapılacak tesislerle ilgili ruhsata esas tüm projelerin, kamu hizmetini
sunmakla yükümlü idarece, daha sonra üzerindeki yapıyla kamulaştırıldığında kamusal faali-
yetin ilgili mevzuatı çerçevesinde sürdürülebileceğinin uygun görülerek onaylanması ve yapım
süresince denetiminin yapılması şartı ve denetim yapacak ilgili personelin bildirilmesi ile ruhsat
vermeye yetkili ilgili idaresine görüşünü ve projelerini göndermesi sonrasında imar planındaki
yapılaşma şartlarına göre ruhsat alınarak inşaata başlanabilir. Ancak tesis, yapım işlerine baş-
lanılmasından, yapı kullanma izin belgesi alınarak kullanıma hazır hale gelinceye kadar yü-
kümlü idare ve ruhsatı veren idarenin kontrol ve takibine tabi olur.

(4) İmar planındaki kullanım amacına göre kamu hizmetini sağlamakla yükümlü idarenin
yatırım programında olmaması halinde idarenin onayıyla, yine ilgili idarenin izin ve kontrolünde
parsel maliki tarafından yapılacak özel tesis, 10 yıl süre ile özel tesisi yapan parsel maliki ta-
rafından kullanılır. Bu süre idarenin onayıyla 5’er yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. İlgili
idare süre bitiminden 1 yıl öncesinde kamulaştıracağını parsel malikine 11/2/1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanununa göre bildirir. Kullanım süresinin bitmesinden sonra kamu hiz-
metini sağlamakla yükümlü idare, parseli ve üzerindeki izin verilen muhdesatı, Kamulaştırma
Kanununa göre kamulaştırmak suretiyle kamuya geçişini sağlar. İmar Kanununun 13 üncü
maddesine göre işlem yürüten parsel malik/malikleri bu alanın üzerindeki yapıyı başka amaçla
kullanmayacağını ve süre bitiminde muhdesatıyla beraber kamu kullanımına geçeceğini bilir,
kabul ve taahhüt eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İfraz ve Tevhit Uygulamaları

İfraz ve tevhit işleri
MADDE 7 – (1) İmar planı bulunan alanlarda İmar Kanununun 15 inci ve 16 ncı mad-

delerine göre ifraz ve tevhit işlemleri, ikinci fıkradaki istisnalar dışında ancak parselasyon planı
tescil edilmiş alanlarda parsel maliklerinin tümünün muvafakati ile uygulama imar planlarına
uygun olarak yapılabilir.

(2) İstisnalar şunlardır:
a) Çok sayıda, imar ada ve parseli ile sosyal donatı alanlarının oluşturulması gibi par-

selasyon nitelikli imar uygulamaları hariç olmak üzere; kamu mülkiyetindeki alanlar ile Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
yetkisi içindeki kamu yatırımları.

b) Düzenleme alanının büyük bir kısmı yapılaşmış olsa dahi, öncelikle parselasyon planının
yapılması esas olmakla birlikte, zemindeki fiili durumdan dolayı İmar Kanununun 18 inci mad-
desinin uygulanmasının teknik olarak mümkün olmadığı durumlar.

c) Koruma amaçlı imar planı bulunup da, içerisinde bulunan yapılar, parsel cepheleri,
minimum parsel büyüklükleri, çekme mesafeleri, tescilli yapılar ve benzeri teknik nedenlerle
parselasyon planının tatbikinin mümkün olmadığı durumlar.

ç) Büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri
kalan kısımları.

(3) İkinci fıkrada belirtilen istisnai durumlarda, ifraz ve tevhit işlemleri yoluyla imar
uygulaması yapılabilmesi için, parselasyon planı yapılamamasının gerekçelerini açıklayan ay-
rıntılı bir teknik rapor hazırlanması ve bu durumun belediye encümen kararı, il idare kurulu
kararı veya ilgili idare onayında belirtilmesi gerekmektedir.
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(4) Parsel yüzölçümü, cephesi, çekme mesafeleri ve benzeri nedenlerden dolayı imar
mevzuatına göre yapı yapılması mümkün olmayan ya da yapılaşma şartlarının sağlanmasına
rağmen bu durumlardan dolayı yapı izni verilemeyen imar parselleri; kendi aralarında anlaş-
maları için ilgili idare tarafından parsel maliklerine yapılacak tebliğden itibaren, 3 ay içerisinde
maliklerce anlaşma sağlanamaması halinde veya maliklerden birinin talebi üzerine idarece re-
sen; tevhit ve gerektiğinde ifraz yapılmak suretiyle, imar planı, imar mevzuatı ve yapılaşmaya
uygun hale getirilir. İfraz işlemi yapılacak ise parsellerin tevhit edilmeden önceki mülkiyetinin
bulunduğu konumuna göre yapılır.

(5) İfraz sonucu oluşacak parsellerdeki mevcut ya da oluşacak yapı alanlarının toplamı,
imar planındaki emsal oranının ifraz sonucu oluşan parsele denk gelen miktarını aşamaz.

İfraz ve tevhit işleminde istenilen bilgi ve belgeler
MADDE 8 – (1) İfraz ve tevhit için;
a) Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri formu,
b) 1/1000 ölçekli aslı gibidir onaylı uygulama imar planı ve sayısal verileri,
c) Son 6 ay içinde alınmış takyidatlı tapu kayıtları,
ç) İlgili kadastro müdürlüğünden 11 inci maddeye göre alınan onaylı mülkiyet raporu

ve ekleri,
d) Uygulamanın talep üzerine yapılması durumunda;
1) Özel ve tüzel hukuk kişileri tarafından talep ediliyorsa, taşınmaz sahipleri tarafından

uygulamayı yapan harita mühendisine verilmiş vekâletname/sözleşme,
2) Kamu kurumları tarafından yüklenici firmalara yaptırılıyorsa, yüklenici yetkilendir-

me yazısı veya aralarındaki sözleşme,
e) Alan hesapları ve dengelemeleri,
f) Ölçü krokisi ve koordinatları,
g) Durum haritası,
ğ) İmar planında hüküm bulunması veya sit alanları, orman, mera, su koruma havzaları

ve benzeri özel kanunlarla korunacak alanların bulunması durumunda, ilgili kurum/kurulun
uygunluk görüşü,

h) Tapu ve kadastro mevzuatı uyarınca istenen diğer belgeler,
istenir.
(2) İfraz ve tevhit işlemini onaylamaya yetkili idare, yukarıda belirtilen dokümanlar dı-

şında başka açıklayıcı bilgi ve belge isteyebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Parselasyon Planları
Düzenleme sahalarının tespiti esasları
MADDE 9 – (1) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, belediye encü-

meni kararı ile; dışında ise valilikler, il idare kurulu kararı ile 5 yıllık imar programlarına öncelik
tanımak ve beldenin inkişaf ve ihtiyaç durumuna göre, imar planları ile getirilen tüm kullanım
alanlarını hazır bulunduracak şekilde düzenleme sahalarını tespit etmek ve kesinleşen uygulama
imar planlarına göre parselasyon planlarını yaparak yeterli miktarda parseli oluşturmak mec-
buriyetindedir.

(2) 10/7/2019 tarihinden sonra yapılan imar planlarında kesinleşme tarihinden itibaren
5 yıl içerisinde, 10/7/2019 tarihinden önce yapılmış imar planlarında 10/7/2019 tarihinden iti-
baren 5 yıl içerisinde; düzenleme sahalarının tespit edilerek, parselasyon planlarının yapılması
ve onaylanması esastır.

(3) İmar planı içerisinde düzenleme sahaları tespit edilirken, düzenleme sahalarındaki
Düzenleme Ortaklık Payı oranlarının mümkün mertebe dengeli olmasına dikkat edilir.
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(4) Kamunun mülkiyeti ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen mer-
kezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri yetkisi içindeki kamu yatırımlarının bulunduğu
alanlar hariç olmak üzere, belirlenen düzenleme sahası bir müstakil imar adasından daha küçük
olamaz.

(5) Ancak, imar adasının bir kısmının imar mevzuatına uygun bir şekilde teşekkül etmiş
olması nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmaması halinde adanın geri kalan ka-
dastro parselleri müstakil bir imar düzenlenmesine konu teşkil edebilir.

Düzenleme sınırının geçirilmesi
MADDE 10 – (1) İmar plânlarında gösterilmiş düzenleme sınırları varsa bu durum dik-

kate alınır.
(2) İmar planlarında düzenleme sınırı ile ilgili herhangi bir belirtme olmaması duru-

munda, düzenleme sınırı;
a) İskân sahasının bittiği yerlerde iskân sınırlarından,
b) Yola cephesi olmayan parsel oluşturmamak kaydıyla iskân sahası içindeki yollar-

dan,
c) Düzenleme sınırının herhangi bir parseli iki veya daha fazla parçaya bölmesi halinde,

imar planlarında gösterilmiş düzenleme sınırları olsa dahi; sınır, bu parçalardan düzenleme sa-
hası dışında kalıpta başka bir imar adasına girmeyenleri varsa bunları da içine alacak şekilde,

ç) Park, meydan, yeşil alan, rekreasyon alanı, ağaçlandırılacak alan, mezarlık ve otopark
alanlarının düzenleme ortaklık payı oranına göre uygun görülecek yerinden,

geçirilir.
(3) Düzenleme sınırı; gerek görülmesi halinde kentsel dönüşüm alanı, orman, mera ve

sit alanı gibi özel kanunlarla korunan alanların dış sınırından ve kıyı kenar çizgisinden geçiri-
lebilir.

(4) Düzenleme ortaklık payı oranını aşmamak kaydı ile düzenleme sahasına bitişik an-
cak başkaca bir düzenleme sahasına dâhil edilmesi ya da müstakil bir düzenleme sahası oluş-
turması mümkün olmayan parsel ya da parseller, imar planında düzenleme sınırı bulunsa dahi,
imar planı varsa düzenleme sahası dışında bırakılamaz.

Tapu kayıtlarının ve parsel sınırlarının elde edilmesi
MADDE 11 – (1) Düzenleme sahasına ilişkin gerekli tapu ve kadastro bilgi ve belgeleri,

7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Verilerinin
Paylaşımı Hakkında Yönetmelik hükümlerince uygulamayı yapan idarece alınır.

(2) Taşınmaz sahipleri, taşınmaz sahiplerinin yetkilendirdiği kişi ya da firma yetkilisi
veya uygulamayı yapan idarenin başvurusuyla, arazi ve arsa düzenlemesine alınacak parsellerin
tapu bilgi ve belgeleri; onaylı olarak veya Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında
Yönetmelik hükümlerince tapu müdürlüklerinden veya tapu verilerini almaya yetkili idare ta-
rafından alınır.

(3) Taşınmaz sahipleri, taşınmaz sahiplerinin yetkilendirdiği kişi ya da firma yetkilisi
veya uygulamayı yapan idare; arazi ve arsa düzenlemesine alınacak parsellerin mülkiyet bil-
gilerini almak için, ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı olarak başvurur. Düzenleme sınırı krokisi
ve koordinatları veya arazi ve arsa düzenlemesi yapılacak parsellerin listesi imza altına alınarak
başvuru ekinde sunulur.

(4) Kadastro müdürlüğünce arazi ve arsa düzenlemesi yapılacak alana kısmen ya da ta-
mamen giren parseller ve komşu parsellerin, uygulamaya esas onaylı mülkiyet haritaları, ko-
ordinatları ve yüzölçümleri hazırlanacak mülkiyet raporu ile birlikte başvuru sahibine teslim
edilir.

(5) Mülkiyet raporunda;
a) Uygulamaya alınacak parsellerin listesi, koordinatları, mülkiyet haritası, yüzölçüm-

leri,
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b) Hazırlanacak parselasyon planının hangi koordinat sisteminde hazırlanması gerek-
tiği,

c) Uygulama öncesinde parselasyon planı, ifraz, tevhit, terk gibi imar uygulamalarının
yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise terk miktarları ve düzenleme ortaklık payı oranı,

ç) Gerekiyorsa dönüşüm parametreleri ve benzeri bilgi ve belgeler ile uygulamada dik-
kat edilmesi gereken diğer hususlar,

belirtilir.
(6) Parsellerin mülkiyet sınırlarında veya yüzölçümlerinde hataların bulunması halinde,

bu hatalar ve uygulamada kullanılacak mülkiyet sınırları ile yüzölçümleri kadastro müdürlü-
ğünce hazırlanacak raporda ayrıntılı olarak belirtilir.

(7) Uygulama işlemleri, kadastro müdürlüğünce imza altına alınan rapor, mülkiyet sı-
nırları ve koordinatları ile parsel yüzölçümlerine göre yapılır.

Tapu kayıtlarına belirtme yapılması
MADDE 12 – (1) Mücavir alan içinde belediye encümeni kararı, dışında ise il idare

kurulu kararı veya parselasyon planlarını yapan/yaptıran idarenin yazısı ile uygulamaya alınan
taşınmaz malların ada ve parsel numaraları ilgili tapu müdürlüğüne gönderilerek, tapu kayıt-
larına “3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine istinaden imar uygulamasına alınmıştır”
belirtmesinin konulması istenir.

(2) Tapu müdürlüğünce, düzenleme alanına tamamen veya kısmen giren bütün parsel-
lerin sicillerinde, bunların imar uygulamasına alındığına dair gerekli belirtme yapıldıktan sonra
ilgili idarece bu parsellerin ifraz ve tevhidine izin verilmez.

Ayırma çapı
MADDE 13 – (1) Bir kısmı düzenleme sahasında kalan parseller için ayırma çapı dü-

zenlenir.
(2) Çap üzerinde; parselin tescilli ve hesaplanan yüzölçümü, yüzölçümü farkı ve ya-

nılma sınırı ile düzenleme sahasına giren ve girmeyen kısımlarının yüzölçümü, sınırları ve ko-
ordinatları gösterilir. Ayırma çapları, parselasyon planıyla birlikte onaylanır.

(3) Parselin düzenleme sınırı dışında kalan parçaları birden fazla ise her bir parça için
ayrı bir ayırma çapına gerek olmayıp, bütün parçalar aynı ayırma çapında gösterilir. Bu du-
rumda düzenleme sahası dışında kalan her bir parça, parsel numarası verilerek parselasyon pla-
nıyla birlikte tescil edilir.

(4) Ayırma çapı parselasyon planının bir parçası olup, ilgili idare kararında/onayında
belirtilmesine gerek yoktur.

Düzenleme ortaklık payına ait esaslar
MADDE 14 – (1) Düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan umumi ve

kamu hizmet alanları için, İmar Kanununun 18 inci maddesine göre alınacak düzenleme or-
taklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümle-
rinin yüzde kırk beşini (%45) geçemez.

(2) Düzenleme ortaklık paylarının aşağıdaki öncelik sırasına göre alınması esastır:
a) Yol, su yolu, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi/parkı ve yeşil alan.
b) İbadet yeri, karakol ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis

alanları, kamuya ait kreş alanları.
c) Pazar yeri, semt spor alanı ve şehir içi toplu taşıma istasyonları ve durakları.
ç) Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları.
d) Otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol.
e) Kent meydanı, kent parkı, spor alanı.
f) Belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı.
g) Teknik altyapı alanı, kamuya ait trafo alanı.
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ğ) Rekreasyon alanı, mesire alanları ve özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlan-
dırılacak alan.

h) Resmî kurum alanı.
ı) Diğer umumi ve kamu hizmet alanları.
i) Mezarlık, otogar alanı.
(3) Düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde bulunan taşkın kontrol tesisi alanlarının

öncelikle düzenleme sahasındaki Hazine taşınmazlarından karşılanması esastır. Yetmemesi ha-
linde, ikinci fıkrada yer alan umumi ve kamu hizmet alanları için düzenleme ortaklık payı ay-
rıldıktan sonra yüzde kırk beşe (%45) tamamlayan fark kadar alan düzenleme ortaklık payından
karşılanır.

(4) İmar planı bulunan ve arazi ve arsa düzenlemesi yapılacak alanlarda; kadastro yol-
larının imar adasına denk gelen kısımları, alan kazanmak amacıyla, parselasyon planı yapıl-
madan önce 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesi uyarınca ihdas
edilemez ya da parselasyon planı ile belediye/köy tüzel kişiliği/Hazine adına ihdas edilerek
parselasyon planına alınamaz. Düzenleme sahası içerisindeki kapanan imar ve kadastro yolları
varsa, parselasyon planı sırasında toplam düzenleme ortaklık payından düşülerek düzenleme
ortaklık payı oranı hesaplanır.

(5) Ancak kapanan kadastro ve imar yollarının toplam alanının, düzenleme sahasındaki
düzenleme ortaklık payına konu olan umumi ve kamu hizmet alanlarından fazla olması duru-
munda; artan miktar Tapu Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre köy tüzel kişiliği, be-
lediye veya Hazine adına tescil edilir. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde; Büyükşehir Bele-
diyesi Kanununda belirtilen belediyelerin görev dağılımına göre ilgili belediye adına tescil edi-
lir.

(6) Parselasyon planı yapılmadan ifraz, tevhit ve terk yoluyla; düzenleme ortaklık pa-
yına konu alanlara terk edilen ya da bağışlanan alan miktarının, uygulama sahasındaki düzen-
leme ortaklık payı oranına göre kesilecek alandan az olması durumunda, parselasyon planı sı-
rasında düzenleme ortaklık payına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi
yapılır.

(7) 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin (b) fıkrası gereği özel parselasyon planı yapılan veya
hisseli satışlar sonucu fiilen oluşan yol, çocuk bahçesi, otopark, meydan ve benzeri hizmetlere
ayrılan yerler için bedelsiz terkin edilen alanların, uygulama sahasındaki düzenleme ortaklık
payından az olması durumunda, parselasyon planı sırasında düzenleme ortaklık payına tamam-
layan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılır.

(8) Düzenleme sahasındaki taşınmazlardan bir kısmının umumi ve kamu hizmet alan-
larında kullanılmak üzere bağışlanması ya da belediye veya hazine arazilerinin tahsis edilmesi
durumunda; bağışlanan ya da tahsis edilen miktar, toplam umumi ve kamu hizmet alanlarından
düşülmek suretiyle düzenleme ortaklık payı hesaplanır. Parselasyon planı yapılmadan ifraz,
tevhit ve terk yoluyla; düzenleme ortaklık payına konu alanlara terk edilen ya da bağışlanan
alanlar hariç olmak üzere, bağış ve tahsis yapılan taşınmazdan, bağış ve tahsis miktarı düşül-
dükten sonra geri kalan alandan düzenleme ortaklık payı alınır.

(9) İçme suyu havzasında kalması nedeniyle 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik kap-
samında yerleşime konu edilemeyen ve rekreasyon amaçlı imar planı bulunup, plan kararı ile
özel tesis yapılmasına imkan verilen alanlarda; etrafını sınırlayan alanların yerleşim durumu,
yapı yoğunluğu ve daha önce imar uygulaması görmesi gibi nedenlerden ötürü bu alanlarla
birleştirilerek imar uygulaması yapılamaması halinde, rekreasyon alanı kullanımındaki imar
parsellerine özel mülkiyetten tahsis yapılmak suretiyle parselasyon planları yapılabilir, imar
mevzuatındaki yapılaşma koşullarını aşmamak kaydıyla özel tesis yapımına izin verilebilir.
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Düzenleme ortaklık payını aşan umumi ve kamu hizmet alanlarının elde edilmesi
MADDE 15 – (1) Düzenleme sahasındaki umumi ve kamu hizmet alanları düzenleme

ortaklık payından karşılanır. Ancak, düzenleme sahasında düzenleme ortaklık payına konu
alanların yüzde kırk beşten (%45) fazla olması durumunda, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen öncelik sırasına göre düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra eksik kalan alan; dü-
zenleme sahasındaki tescil harici alanlardan, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya muva-
fakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan
bedelsiz karşılanır. Bu alanların yetmemesi halinde kalan miktarın ya da bu yöntemle karşıla-
namaması halinde tamamının, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullerle
kamuya geçişi sağlanır.

(2) Bu madde gereğince yapılacak kamulaştırmalardan;
a) Yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi/parkı ve yeşil alan, pazar yeri, semt spor

alanı ve şehir içi toplu taşıma istasyonları ve durakları, kent meydanı, kent parkı, belediye hiz-
met alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı, mesire
alanları, otogar, mezarlık alanı ve belediyelerin hizmet verdiği diğer alanlar belediye mücavir
alan sınırları içerisinde belediyesi, dışında il özel idaresi tarafından,

b) Spor alanı, teknik altyapı alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, resmî kurum alanı gibi
hem belediyenin hem de diğer kamu kurumlarının kullanımında olabilecek alanlar ise hizmeti
verecek idare tarafından,

c) Diğer alanlar imar planındaki kullanım amacına göre valilikçe (merkezi idareye bağlı
valilik bünyesindeki taşra teşkilatları) veya imar planındaki kullanım amacına göre hizmeti
vermekle yükümlü kamu kurumunca,

kamulaştırılır.
(3) Büyükşehir belediyesi olan yerlerde kamulaştırma; Büyükşehir Belediyesi Kanu-

nunda belirtilen görev dağılımına göre ilgili belediye tarafından yapılır.
(4) Düzenlemeye giren bütün parsellerden 14 üncü maddedeki sıraya göre yüzde kırk

beş (%45) düzenleme ortaklık payı kesintisinin yapılmasına rağmen, düzenleme sahasındaki
umumi ve kamu hizmet alanlarının yüzde kırk beşi (%45) aşması durumunda; parsellerin imar
planında kamu ve umumi hizmet alanlarına denk gelen kısımları, denk gelen alanları oranında
kamulaştırmaya konu kamu ve umumi hizmet alanına tahsis edilir. Uygulamayı yapan kurum
tarafından imar planındaki kullanım kararına göre hizmeti vermekle sorumlu kurumun kamu-
laştırılacağı şerhi düşülerek özel mülkiyet adına tescil edilir. Bu alanların kamulaştırılması par-
selasyon planının yapılmasına ve tesciline engel değildir. Parselasyon planı tescil edildikten
sonra kamulaştırma işlemlerine devam edilir. Kamulaştırılması gereken taşınmazlar, parselas-
yon işleminin tescilinden itibaren, 5 yıl içerisinde kamu mülkiyetine geçirilmek zorundadır.
Bu süre sorumlu idarenin kararı ile gerekçeleri belirtilerek en fazla 1 yıl uzatılabilir.

Düzenleme ortaklık payının alınmadığı durumlar
MADDE 16 – (1) Düzenlemeye tabi tutulan parsellerden, umumi ve kamu hizmet alan-

larına denk gelen yerler hariç olmak üzere parselasyon planı yapımı sırasında; üzerindeki ya-
pılar dolayısıyla düzenleme ortaklık payının tamamının ya da bir kısmının alınamadığı ve mev-
zuata uygun bir imar parselinin oluşturulabildiği hallerde öncelik sırasına göre;

a) Belediye/Valilik mülkiyetindeki alanlardan veya Hazine taşınmazlarından tahsis ya-
pılmak suretiyle hisselendirilerek,

b) Yasalara uygun olarak inşaa edilmiş mevcut yapı nedeniyle kesinti yapılamayan par-
sele denk gelen miktarı bedele dönüştürmek suretiyle,

parselasyon planı yapılır.
(2) Düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılamaması nedeniyle belediye/valilik mülki-

yetindeki alanlar veya Hazine taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilen par-
sellerdeki kamu hisseleri yapı sahibine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.
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(3) Bedele dönüştürme işleminde; yapılaşmış alanlar nedeniyle kesilemeyen DOP ora-
nına göre düzenleme sahasındaki diğer parsellerin her birinden fazladan kesilecek alan miktarı
bulunur. Bu alanın bedele dönüştürülen toplam alana bölünmesiyle elde edilecek oranın toplam
bedelle çarpılması suretiyle, düzenleme sahasındaki diğer parsellerden her birine ödenmesi ge-
reken miktar bulunur. Bu bedel ilgili parsel sahiplerinin hesabına yatırılır. Ulaşılamayan parsel
sahiplerinin alacakları belediye hesabında bekletilir. Bu bedeller parseller için her yıl ödenmesi
gereken emlak vergisinden parça parça düşülmek suretiyle bedelin tamamı ödeninceye kadar
devam etmek suretiyle mahsuplaşılır. Bu durumda ya da taşınmaz sahibinin çeşitli nedenlerle
bu bedeli sonradan tahsil etmesi durumunda alacaklarına TÜFE oranında artış uygulanır.

(4) Kamulaştırma yoluyla elde edilen taşınmazlar ile kamu hizmetlerine tahsis edilip
imar planında da aynı kullanım amacına ayrılan kamuya ait taşınmazlardan düzenleme ortaklık
payı alınmaz. Bu alanlar, parselasyon planıyla imar planında bulunduğu yere tahsis edilir. An-
cak, kamulaştırılan parselin, imar planı kararları ile kamulaştırma amacı dışında kullanılması
durumunda; düzenlemeye giren diğer parseller gibi düzenleme ortaklık payı alınarak dağıtıma
tabi tutulur. Bu durum ve parselasyon planlarının askıya çıktığı bilgisi kamulaştırmayı yapan
idareye bildirilir. Kamulaştırılan ya da kamu hizmetlerine tahsis edilen bu parsellerin alanları-
nın, imar planındaki kullanım amacına ayrılan alandan az olması durumunda eksik kalan alan
düzenleme ortaklık payından karşılanır. Fazla olması durumunda artan miktardan, diğer par-
sellerde olduğu gibi düzenleme ortaklık payı alınarak en yakın yere tahsis edilir.

(5) Evvelce yapılan düzenlemeler dolayısıyla düzenleme ortaklık payı alınmış olan arsa
veya araziler, düzenleme ortaklık payı hesabına katılmaz. Ancak, her türlü imar planı kararı
ile düzenleme sahasını kapsayan alanda; yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması halinde,
artış olan parsellerden uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması
ve uygulamayı yapan idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu veya Sermaye Piyasası Ku-
rulu lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından parsellerde değer artışı olduğunun
raporlanması halinde, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını yüzde kırk beşe (%45)
kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.

(6) Evvelce yapılan düzenlemeler dolayısıyla düzenleme ortaklık payı alınmış olan arsa
veya arazilerde; her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olsa dahi,
imar mevzuatına uygun ruhsatlı yapıların bulunduğu parsellerden ilave düzenleme ortaklık
payı alınmaz, bedele dönüştürülür. Bu parsellerin tapu kaydına, “alınamayan düzenleme or-
taklık payı farkına karşılık gelen alan ve alanın değeri kadar bedel ödenmeden yapı ruhsatı alı-
namayacağı” beyanı düşülür. Alınamayan düzenleme ortaklık payı farkına karşılık gelen alanın
bedeli ödenmeden bu beyan kaldırılmaz, yeni bir yapı ruhsatı düzenlenemez. Bu bedel ödendiği
tarihteki idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu veya Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı
gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından belirlenen güncel rayiç değerleri üzerinden ilgili
idarece tahsil edilerek beyanın kaldırılması için ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

(7) Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri Kamu-
laştırma Kanunu hükümlerine tâbidir.

Parselasyon planlarının yapımı ve dağıtım esasları
MADDE 17 – (1) İmar parsellerinin oluşturulması ve dağıtımında aşağıdaki esaslar

dikkate alınır:
a) Düzenlemeye giren parsellerin tahsisi, uygulama sonucunda mümkün olduğunca dü-

zenleme öncesi parselin bulunduğu yerden yapılır. Düzenlemeye alınan parsellerin imar pla-
nında umumi ve kamu hizmet alanlarına denk gelmesi halinde ise, diğer parsellerin bulunduğu
yerden tahsisinin yapılmasından sonra, teknik zorunluluklar da dikkate alınarak en yakın ve
tahsise uygun olabilecek imar parsellerine tahsisi sağlanır.
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b) Parselasyon planıyla; imar planına, imar planında aksine bir hüküm yoksa, imar mev-
zuatında belirtilen minimum parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamaz.

c) İmar plânı ve mevzuata göre korunması mümkün olan yapıların, asgari parsel bü-
yüklüğünü sağlaması kaydıyla, tam ve hissesiz bir imar parseline denk gelmesi sağlanır. Asgari
parsel büyüklüğünün sağlanamaması halinde, 16 ncı maddede belirtilen hükümlere göre tahsis
ve bedele dönüştürme işlemleri yapılabilir.

ç) Kamu yatırımlarının yürütülmesi amacıyla, kamu kurumlarına ait taşınmazdaki his-
seler müstakil bir imar parselinde toplanabilir.

d) Düzenleme sahasında kalan hisseli arazi ve arsalar, hisse sahiplerinin muvafakatı
halinde veya ilgili idarece arazideki fiili kullanım durumunun tespit edilmesi halinde muvafakat
aranmaksızın; imar planında aksine bir hüküm yoksa imar mevzuatında belirtilen asgari parsel
büyüklüğünü sağlamak kaydıyla müstakil hale getirilebilir. İlgili idarece fiili durumun oluştu-
ğuna dair mahallinde yapılan tespit, özel parselasyon krokileri, emlak vergisi kayıtları, beledi-
yesince hazırlanmış çap ve benzeri diğer belgelerin değerlendirilmesiyle hazırlanan ve imza
altına alınan tutanak belediyesinde belediye başkanınca, diğer yerlerde ilgili birim amirince
onaylanır. Bu durumun belediye encümen kararı, il idare kurulu kararı veya ilgili idare onayında
belirtilmesi durumunda, müstakil parseller oluşturulabilir.

e) Taşınmaz sahibine tahsis edilen miktarın asgari imar parsel alanından küçük olması
veya diğer teknik ve hukuki nedenlerle müstakil imar parseli verilememesi halinde, bu miktar
mümkün mertebe tek bir imar parseline hisselendirilir.

f) İmar planına ve mevzuatına uygun olması kaydıyla arazideki mevcut yapılaşmalar
dikkate alınarak imar parselleri oluşturulur.

(2) Düzenlemeye tâbi tutulması gerektiği halde, 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) ve
(c) bentlerinde belirtilen istisnalardan dolayı İmar Kanununun 18 inci maddesinin uygulanma-
sının mümkün olmadığı hallerde veya 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerine is-
tinaden İmar Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ifraz, tevhit ve cins değişikliği yo-
luyla; imar planına uygun, müstakil ve inşaata elverişli hale getirilen parsellere inşaat ruhsatı
verilebilir.

(3) 10/7/2019 tarihinden önce imar planında kamu kullanımına ayrılıp da, tescil olan
parselasyon planında kamu ortaklık payı hisselendirmesiyle oluşan kamulaştırmaya konu par-
sellerin bulunduğu alanlarda, yeniden parselasyon planı yapılması durumunda; bu alanlar imar
planında yine kamu kullanımına ayrılan yerlere, herhangi bir kesinti yapılmadan tahsis edilir
ve eski statülerini devam ettirerek kamulaştırılmak üzere mevcut hissedarları adına tescil olu-
nur. Ancak imar plan değişikliği ya da revizyonu ile kamu ortaklık payı hisselendirmesi ile
oluşan alanlarda bir azalma olduğu takdirde; azalan miktar kadar alan özel mülkiyete konu
alanlara tahsis edilir.

(4) Belediye hizmet alanı, semt spor alanı, belediye kreş alanı, pazar yeri, şehir içi toplu
taşıma istasyonları ve durakları, tescile konu otoparklar, ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı,
mesire alanı, mezarlık alanı ve belediyelerin hizmet verdiği diğer alanlar belediyesi adına,
kalan alanlar Hazine adına tescil edilir. Belediyesi adına tescil edilecek alanların büyükşehir
belediyesi sınırları içerisinde kalması halinde, Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtilen;
büyükşehir belediyelerinin görev ve yetki sahaları içerisinde kalan alanlarla, şehrin bütününe
hizmet eden sosyal donatı alanları büyükşehir belediyesi adına, diğer alanlar ilçe belediyeleri
adına tescil olunur.

(5) Spor alanı, teknik altyapı alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı gibi hem belediyenin
hem de diğer kamu kurumlarının kullanımında olabilecek alanlar Hazine adına imar planındaki
kullanım vasfıyla tescil edilir. Bu alanlar Hazine tarafından, imar planındaki kullanım amacında
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kullanılması şartıyla, belediyesince hizmet verilmesinin planlanması halinde belediyeye devir
veya tahsis, diğer kamu kurumlarınca hizmet verilmesinin planlanması halinde ise, hizmeti ve-
recek kamu kurumuna tahsis edilir.

(6) Kamuya ait mülkiyetlerde; düzenleme ortaklık payı, terk veya bağış yolu ile umumi
ve kamu hizmet alanlarına bırakılan alanların, imar planı değişikliği ile umumi ve kamu hizmet
alanları dışında başka bir kullanıma konu edilmesi halinde, bu alanlar kesinti, terk ya da bağış
yapılan taşınmazın sahibi kamu kurumu adına tescil edilir.

(7) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında ilgili kadastro mü-
dürlüğünce yüzölçümü düzeltmesi yapılan parsellerde, bu düzeltmeye karşı dava açılmış olsa
dahi, düzeltilmiş yüzölçümlerine göre uygulama yapılır. Parselasyon planının tesciline kadar
geçen süreçte davanın sonuçlanmaması halinde; yüzölçümü düzeltmesi yapılarak tahsis ve tes-
cil edilen imar parselinin tapu kaydına, “Düzeltme işleminin davalı olduğu ve düzeltilmiş yüz-
ölçümüne göre imar uygulaması yapıldığı” şerh düşülür.

Korunması gereken yapılar ve alanlar
MADDE 18 – (1) İmar planı ve mevzuatına göre muhafazasında sakınca olmayan ya-

pılar arazide ölçülerek, uygulama sonucunda, asgari parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla,
mümkünse müstakil olarak bir imar parseli içerisinde bırakılır.

(2) Üzerinde korunacak tescilli yapı bulunan parsel ya da parsellerde; tescilli yapı ve
koruma alanı, bir imar parseli içerisinde kalacak şekilde düzenleme ortaklık payı alınır.

(3) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kap-
samında; korunacak alanlarda yapılacak her türlü arazi ve arsa düzenlemesinde, uygulama ya-
pan ya da onaylayan idare tarafından korunan alanlardan sorumlu kurum, kurul ve komisyon-
ların uygun görüşü alınmadan, uygulama dosyası tescil işlemi için tapu müdürlüğüne gönde-
rilmez.

Kat mülkiyetine konu alanlar
MADDE 19 – (1) Parselasyon planları yapılmış alanlarda yapılacak binaların toplam

inşaat alanı veya bağımsız bölüm adetleri belirtilen imar parselleri kat mülkiyetine esas olmak
üzere hisselendirilebilir.

(2) Hisselendirme, imar parselinin yüzölçümü payda kabul edilerek, hisse sahiplerine
ait yüzölçüm miktarı hisse kabul edilerek kat mülkiyeti uygulanmak üzere yapılır.

(3) Hisselendirme, ana yapı veya yapıların toplam inşaat alanları, bağımsız bölüm adet-
leri veya cinsleri ile orantılı olarak hesaplanır.

(4) Farklı kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulu parseller birbirleri ile birleştirilmeksizin
uygulamaya alınarak aşağıdaki usullere göre dağıtıma tabi tutulur:

a) Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulu parsellerin imar uygulaması sırasında müstakil
bir imar parseli oluşmadığı durumlarda, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulu taşınmazın ana
gayrimenkulüne, öncelik sırasına göre;

1) Tescil harici alanlardan, Belediye/Valilik mülkiyetindeki alanlardan veya Hazine ta-
şınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilerek, bu hisselere karşılık gelen alanların
yapı sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satılması suretiyle,

2) Kesinti yapılamayan parsele denk gelen miktarı bedele dönüştürmek suretiyle,
imar parseli oluşturulur.
(5) Bu maddeye göre yapılacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri Kamu-

laştırma Kanunu hükümlerine tâbidir.
(6) Hisselendirilmiş parselin tapu sicilindeki beyanlar hanesine “3194 sayılı İmar Ka-

nununun 18 inci maddesindeki kat mülkiyeti esası uygulanmıştır” ibaresi yazılır.
(7) Ana yapının veya yapıların inşaatı ve kullanılması gibi hususlarda 23/6/1965 tarihli

ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.
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Parselasyon planı paftalarının hazırlanması
MADDE 20 – (1) Paftalar, uygulama imar planlarına uygun olarak, 30/4/2018 tarihli

ve 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine göre açılır ve 1/1000 ölçeğinde çizilir. İmar yollarının
dengelemeleri imar planında gösterilen genişliklere göre yapılır. Kesik çizgiler ile gösterilen
kadastro parselleri ile imar ada ve parselleri, ada/parsel numaraları, düzenleme sınırı, imar pla-
nındaki kullanım kararları, yol genişlikleri gösterilir.

İmar adalarının ve parsellerinin numaralandırılması
MADDE 21 – (1) Hazırlanan parselasyon planındaki imar adalarına, ilgili kadastro

müdürlüğünden alınan ada numaralarına göre, düzenleme sahasının kuzey batısından itibaren
saat ibresi yönünde birbirini izleyen ada numarası verilir. Ada numaraları, mahallesinde verilen
son imar adası numarasından gelmek üzere başlatılır. Bir imar adasına verilen ada numarası,
aynı mahallede bir başka adaya verilemez.

(2) Bir imar adası tek bir imar parselinden oluşabilir.
(3) Ada numaraları, sadece sayıdan ibaret olup, harfli, romen rakamlı ve taksimli ola-

maz.
(4) İmar adası içerisindeki imar parsellerine, 1’den ve kuzey batıdan başlanarak saat

ibresi yönünde parsel numarası verilir.
Parselasyon planı dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler
MADDE 22 – (1) Parselasyon planları aşağıdaki hesap ve belgelerle birlikte kontrol

edilmek ve onaylanmak üzere ilgili idareye sunulur:
a) Parselasyon planı açıklama raporu.
b) Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri formu.
c) 1/1000 ölçekli aslı gibidir onaylı uygulama imar planı ve sayısal verileri.
ç) Son 6 ay içinde alınmış takyidatlı tapu kayıtları.
d) İlgili kadastro müdürlüğünden 11 inci maddeye göre alınan onaylı mülkiyet raporu

ve ekleri.
e) Uygulamanın talep üzerine yapılması durumunda;
1) Özel ve tüzel hukuk kişileri tarafından talep ediliyorsa, taşınmaz sahipleri tarafından

uygulamayı yapan harita mühendisine verilmiş vekâletname/sözleşme.
2) Kamu kurumları tarafından yüklenici firmalara yaptırılıyorsa, yüklenici firmanın

yetkilendirme yazısı veya aralarındaki sözleşme.
f) Düzenleme sınır krokisi.
g) Ada bölüm krokisi.
ğ) Düzenlemeye kısmen giren parseller varsa ayırma çapı ve tescil bildirimi.
h) Varsa ihdas krokisi ve koordinatları.
ı) Düzenleme ortaklık payı oranı (DOPO) hesabı.
i) Özet cetveli (Ek-1).
j) Mal sahipleri araştırma ve özet formu (Ek-2).
k) Tescile esas dağıtım cetveli (Ek-3).
l) Tescil sayfası (Ek-4).
m) Alan hesapları ve dengelemeleri.
n) Ada röleve krokileri.
o) Parselasyon planı paftası.
ö) Parselasyon planının sayısal verileri.
p) İmar planında hüküm bulunması veya sit alanları, orman, mera ve benzeri konularda

özel kanunlarla korunacak alanların bulunması durumunda, ilgili kurum/kurul görüşleri.
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(2) Parselasyon planını onaylamaya yetkili idare, birinci fıkrada belirtilen dokümanlar
dışında başka açıklayıcı bilgi ve belge isteyebilir.

Parselasyon planı açıklama raporu
MADDE 23 – (1) Parselasyon planı açıklama raporuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mülkiyet durumu ile ilgili; düzenlemeye giren parsellerin sayısı ve toplam alanı, özel

kanunlarla korunan parsellerin bulunup bulunmadığı ve adedi, ayırma çapı sayısı, daha önce-
sinde İmar Kanununun 15 inci 16 ncı ya da 18 inci maddeye göre uygulaması yapılmış parseller
ve terk oranları, bağışlanan ve kamulaştırılan alanlar ile arazideki fiili durum,

b) İmar planı ile ilgili; parselasyon planının dayanağı olan uygulama imar planının onay
ve kesinleşme tarihleri, aslı ya da aslı gibidir onaylı imar planı ve plan notları,

c) Düzenleme ortaklık payı oranı ile ilgili; düzenleme sınırının geçirilmesiyle ilgili açık-
lamalar, umumi ve kamu hizmet alanlarıyla, tahsis alanlarının miktarı, düzenleme ortaklık payı
oranı, düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılmayan parseller ve bu parsellerden neden kesinti
yapılamadığı,

ç) Dağıtımla ilgili; tahsis yapılırken nelere dikkat edildiği, dağıtımın düzenlemeye giren
parselin bulunduğu yere yapılıp yapılmadığı, yapılamayanlar varsa gerekçeleri, hisse çözümü
yapılmış ise dayanağı,

d) Uygulama sonrası oluşan durum ile ilgili; düzenleme sınırı ve imar ada sınırlarını
gösteren uydu görüntüsü, toplam imar ada ve parsel sayısı ile imar planındaki tüm kullanım
alanlarının sayısı,

uygulamayı açıklayan teknik raporda belirtilir.
Parselasyon planlarının kontrolü
MADDE 24 – (1) Parselasyon planlarının imar planlarına uygunluğu, düzenleme sını-

rının geçirilmesi, düzenleme ortaklık payına ilişkin ve düzenlemeye giren parsellerin dağıtımı
ile ilgili hususlar 25 inci maddede belirtilen parselasyon planını onaylamaya yetkili idareler
tarafından imar mevzuatına göre kontrol edilir.

(2) Parselasyon plânları ve eklerinin kadastro tekniğine uygunluğu, mülkiyet sınırları
ve tapu kayıtları açısından incelenmesi, ilgili kadastro ve tapu müdürlükleri tarafından, kadastro
ve tapu mevzuatına göre kontrol edilir.

Parselasyon planlarının onayı
MADDE 25 – (1) İdare ya da taşınmaz sahipleri tarafından yetkilendirilen harita mü-

hendisi tarafından hazırlanan ve imzalanan dokümanları içeren parselasyon planları, onamaya
yetkili idareye sunulur. Parselasyon planlarının idarece uygun bulunması durumunda, idarenin
görevlendirdiği onaya yetkili harita mühendisleri tarafından imzalanır. DOPO hesabı ve tescile
esas dağıtım cetveli onay yapacak idarenin birim amiri tarafından ayrıca onaylanır ve idarenin
yetkili amiri tarafından imzalanarak onamaya yetkili karar organına sevk edilir.

(2) Parselasyon planları, parselasyon planına ait belgelerle beraber; büyükşehirlerde,
Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında parselasyon planlarının büyükşehir belediyesince
yapılması halinde büyükşehir belediyesi encümeni kararı ile; parselasyon planlarının ilçe be-
lediyesince yapılması halinde, ilçe belediye encümeni kararı ve büyükşehir belediyesi encümeni
kararı ile; diğer belediyelerde, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni kararı; dı-
şında ise il idare kurulu kararı veya parselasyon planlarını onaylamaya yetkili idarenin ona-
yından sonra yürürlüğe girer.

(3) Parselasyon planları bir ay müddetle onaylayan idaresine göre belediyede ya da va-
lilikte askıya çıkarılır ve eş zamanlı olarak internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca belediye du-
yurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulabilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen sürenin sonunda itiraz olmaması durumunda parselasyon
planları kesinleşir. İtiraz olması durumunda ise itirazlar ilgili idare tarafından değerlendirilir.
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İtirazların uygun bulunmaması durumunda, gerekçelerin belirtildiği ilgili idare kararıyla par-
selasyon planları kesinleşir. İtirazların uygun bulunması durumunda, gerekli düzenlemeler ya-
pıldıktan sonra tekrar hazırlanan parselasyon planı, ilgili idare tarafından onaylanarak askı ve
kesinleşme süreci yeniden başlatılır. Parselasyon planında, herhangi bir sebeple değişiklik ol-
ması durumunda, bu süreçler tekrarlanır.

(5) Düzenleme sahasındaki maliklerin detaylı bilgilendirilmesi amacıyla, üçüncü fık-
rada belirtilen askı işlemi öncesinde uygun bulunacak sürelerde ve yerlerde idarece ön askı iş-
lemi ya da işlemleri yapılabilir. Bu işlem zorunlu olmayıp, idarenin gerek görmesi halinde bil-
gilendirme ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla uygulanabilir.

(6) İlgili idare onayı/kararı ve askı işlemlerinden sonra kesinleşen parselasyon planı,
tapu ve kadastro mevzuatına göre; ilgili kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanır ve
tapu müdürlüklerince tescil edilir.

Parselasyon planlarının tebliği
MADDE 26 – (1) Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki his-

sedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması
ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak
zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da vali-
likte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri
mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş
sayılır.

Uygulama masrafı
MADDE 27 – (1) İmar planına uygun olması ve parselasyon planını onaylamaya yetkili

idarenin uygun görmesi şartıyla düzenleme sahaları, mal sahiplerinin arsa payı oranı itibarıyla
çoğunluğun talebi üzerine de tespit edilebilir. Bu takdirde, parselâsyon masrafları, talepte bu-
lunan mal sahipleri tarafından karşılanır.

(2) İlgili idarece onaylanan imar uygulamalarında ilgili idarenin karar organınca arsa
payı oranında belirlenmiş kontrollük hizmet ücreti alınabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kadastro ve Tapu İşlemleri

Kadastro kontrolleri
MADDE 28 – (1) Parselasyon planlarının ilgili kadastro müdürlüğünce büro kontrol-

lerinin yapılmasına müteakip, düzenleme alanına giren bütün ada ve parseller ile umumi hiz-
metlere ayrılan alanlar, parselasyon planındaki köşe noktalarına ait koordinatlarına göre so-
rumlu mühendisi tarafından araziye aplike edilir. Arazi kontrollerinin ilgili kadastro müdürlü-
ğünce kontrol edilerek herhangi bir hata ve eksiklik tespit edilmemesi halinde parselasyon
planları kontrol ve tescil işlemleri için ilgili tapu müdürlüğüne sevk edilir.

Kadastro kontrollerinde istenen bilgi ve belgeler
MADDE 29 – (1) Kesinleşen parselasyon planlarının kontrol ve tescili için, ilgili ka-

dastro müdürlüğüne aşağıdaki bilgi ve belgelerin gönderilmesi gerekir:
a) Parselasyon planı dosyasında bulunması gereken dokümanlar.
b) Bakanlık, yetkili idare, belediye veya il encümenince parselasyon planının onayına

ilişkin kararın/onayın onaylı örneği.
c) İşlemin yüklenici serbest çalışan mühendis tarafından yapılması halinde; büro tescil

belgesi, tip sözleşme, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödendiğine dair belge.
ç) Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ve Gerçek Zamanlı Kinematik (GZK)

ölçmelerinde orijinal veri kayıt dosyası ve çizelge.
d) Parselasyon planı paftası.
e) Yeni üretilen yer kontrol noktalarının; ölçü ve koordinat hesapları, koordinat özet çi-

zelgesi ve röper krokileri.
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f) Yer kontrol noktaları ve parselasyon detay noktaları koordinatlarıyla Tapu ve Kadastro
Bilgi Sistemine uyumlu Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) tabanlı parselasyon planının
bulunduğu worm-cd.

g) Yapı-muhdesat bulunan parsellerde yapı-muhdesat cetveli (Ek-5).
ğ) İrtifak hakkının geçtiği parsellerde irtifak hakkı cetveli (Ek-6).
h) Fen klasörü.
ı) Tapu ve Kadastro mevzuatı uyarınca istenilecek diğer belgeler.
Koordinat birliğinin sağlanması
MADDE 30 – (1) Düzenleme sahasındaki uygulamaya tabi parsellerin, Büyük Ölçekli

Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine göre üretilen veya dönüştürülen koordinatları
ilgili kadastro müdürlüğünden temin edilir. Kadastro paftası, uygulama imar planı ve parse-
lasyon plânı arasında koordinat birliği bulunmuyorsa; varsa dönüşüm parametreleri ile yoksa
arazide ölçüm yaparak dönüşüm parametrelerini elde etmek yoluyla, kadastro ve imar planı
koordinatları parselasyon plânı koordinatlarına dönüştürülür.

(2) Düzenleme sahasında uygulamaya tabi parsellerde düzeltme işlemi yapılması ge-
rekiyorsa, tapu ve kadastro mevzuatına göre düzeltilmiş verilere göre uygulama yapılır.

Düzenleme sahasına giren parsellerin yüzölçümü kontrolü
MADDE 31 – (1) Arazi ve arsa düzenlemesi yapılacak alan içerisinde kalan kadastro

parsellerinin yüzölçümleri koordinatlarına göre hesaplanır ve tescilli yüzölçümleriyle karşı-
laştırılır. Yüzölçüm farkı; yanılma sınırları içerisinde ise tescilli yüzölçümleri esas alınarak,
yanılma sınırları dışında ise tescile konu harita ve planların kontrolüne ilişkin mevzuatınca dü-
zeltilmiş yüzölçümler esas alınarak uygulama yapılır.

(2) Düzenleme sahasına kısmen giren parsellerde, düzenlemeye giren kısmının hesap-
lanan yüzölçümüne göre uygulama yapılır. Kısmen düzenlemeye giren parseldeki yüzölçüm
hatası parselin uygulama dışında kalan kısmında bırakılır.

(3) Yüzölçümü kontrolünde yanılma sınırı miktarının belirlenmesinde, aşağıdaki ba-
ğıntılar kullanılır:

F: m2 cinsinden parsel yüzölçümü,
M: parselin bulunduğu paftanın ölçek paydası,
Yapılaşmanın olduğu Köy içinde veya Mahallede: f= 0.013 x √M x F + 0.0003 x F
Diğer yerlerde: f= 0.0004 x M x √F + 0.0003 x F
Hisse hesabı
MADDE 32 – (1) Muhtelif parsellerden hisselendirme suretiyle teşekkül eden imar

parselinin tescili yapılırken, hissenin umumi paydasında parselin yüzölçümü esas alınır. Ancak
payın tam sayı çıkmaması durumunda, pay tam sayı çıkacak şekilde payda hesaplanır.

Tapuya beyan ve tescil
MADDE 33 – (1) Tescil işlemi için tapu müdürlüklerine gönderilen parselasyon plan-

larındaki dağıtım cetvellerine uygun olarak, tapu sicilinde, tescili yapılan parsellerin cinsine;
özel kullanım alanı olanlara arsa, umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara imar planındaki
kullanım kararı yazılır.

(2) Düzenlemeye giren parseller üzerindeki irtifak hakkı, geçit hakkı ve benzeri ayni
haklar ve korunması gerekli yapıların bulunduğu alanlar, parselasyon planında bulunduğu yere
üzerindeki şerhler ve beyanlar ile birlikte ilgili kurum adına aktarılır ve tahsis edilir. Bu alan-
ların imar planında yol, park, meydan gibi tescile konu olmayan umumi hizmet alanlarına denk
gelmesi halinde; ayni haklar ve korunması gerekli yapının bulunduğuna dair şerhler/beyanlar
taşınarak, bu haklar ile şerhe/beyana konu olan alanlar imar planındaki vasfıyla tescil edilir.

(3) Tescile tabi olmadığı halde, imar mevzuatı gereği yapılaşma hakkı verilen, ruhsata
tabi yapıların yapılabileceği umumi ve kamu hizmet alanları imar planındaki vasfıyla tescil
edilir. Bu alanlar ve üzerindeki yapılar, bölgede yaşayan insanların ortak kullanımı dışında hiç-
bir fonksiyon için kullanılamaz özel mülkiyete konu edilemez.
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(4) Tapu Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre kapanan imar ve kadastro yol-
ları nedeniyle imar mevzuatına uygun müstakil imar parseli oluşturulabilen alanlar ve plan ge-
reği umumi ve kamu hizmet alanlarına terk edilen alanlardan belediye adına tescil edilebilecek
diğer alanların tescil işlemi; bu alanların cephe aldığı yol da dikkate alınarak, Belediye Kanunu,
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlar uyarınca alınmış düzenleyici meclis kararlarına
göre sorumluluk verildiği belediye adına gerçekleştirilir. Bu alanlara hiçbir şekilde imar plan
değişikliği ile özel mülkiyete konu fonksiyon getirilemez. Umumi ve kamu hizmet fonksiyonu
dışında kullanılamayacağı, tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılır.

Düzenleme sahasındaki tescil harici alanlar
MADDE 34 – (1) Düzenlemeye giren tescil harici arazilerin tescili, parselasyon planı

ile birlikte aynı anda yapılabilir. İmar planı onayı sürecinde ilgili kurumlardan uygun görüş
alınması halinde, kurumlardan tekrar görüş alınmaksızın, parselasyon planıyla birlikte bu ara-
zilerin tescili de Hazine adına gerçekleştirilir. Parselasyon planı ile birlikte tescil harici alanların
Hazine adına tescil edilmesi durumunda, parselasyon planının onaylanarak askı işlemlerine
başlandığına dair Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.

Parselasyon planlarının hukuki geçerliliği
MADDE 35 – (1) Parselasyon plânları, tescilden sonra 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı

Türk Medeni Kanununda ve 22/7/2013 tarihli ve 2013/5150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Tapu Sicili Tüzüğünde belirtilen plan yerine geçer.

(2) Mülkiyete ilişkin sınır gösterme işlemleri, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı
Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun kapsamında faaliyette bulunan li-
sanslı bürolarca, bu büroların faaliyette bulunmadığı yerlerde ilgili kadastro müdürlüğünce bu
planlara göre yapılır.

Hisseli arazi ve arsa satışı
MADDE 36 – (1) Nazım ve uygulama imar plânı olmayan yerlerde, imar planı bulun-

makla beraber imar uygulaması sonucunda maksimum düzenleme ortaklık payı kesilmesi ha-
linde parsel hissedarlarına yapılaşmaya uygun tahsis yapılamayacak arazilerde, her türlü yapı-
laşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak resmî geçerliliği olmayan özel parselasyon
plânları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. Veraset yolu ile intikal eden, İmar Kanunu hü-
kümlerine göre hisselendirilen, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanması, tarım ve hayvancılık, tu-
rizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar
istisnadır.

ALTINCI BÖLÜM
Geri Dönüşüm İşlemleri

Mahkeme kararıyla iptal edilen parselasyon planları
MADDE 37 – (1) Mahkeme kararında parsel bazlı iptal kararı varsa; mevcut imar par-

selleri üzerinden yapılabiliyorsa sadece o parsel ya da parsellere yönelik düzeltme yapılır. İptal
kararına konu parselde, uygulama alanındaki diğer parsellerde etkilendiğinden düzeltme yapı-
lamıyorsa; etkilenen diğer parseller de dikkate alınarak veya uygulama alanının tamamında
yeni bir parselasyon planı yapılır.

(2) Mahkeme kararıyla parselasyon planının, parselasyon planını onaylayan encümen
kararının ya da ilgili kurum onayının iptal edilmesi halinde; geri dönüşüm işlemlerinin yapıla-
rak parselasyon planından önceki kök parsellere dönülmesi gerekmektedir. Ancak uygulama
sahasında iptal edilen parselasyon planı sonucunda oluşan imar parselleri üzerinde; ihdasen
oluşan taşınmazların satışı, yapı ruhsatı, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi tasarruflarda bulunulması
halinde, bu tasarruflar ve mahkemenin iptal gerekçeleri de dikkate alınarak geri dönüşüm iş-
lemleri ile birlikte aynı anda yeni bir parselasyon planının yapılması zorunludur.
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(3) Mahkeme kararında sadece eksik ya da hatalı görülen parselasyon planının düzel-
tilmesi isteniyorsa ve mevcut tescilli imar parselleri üzerinden yapılacak yeni bir uygulama ile
mahkeme kararı gerekçeleri yerine getirilebiliyorsa, tescilli imar parselleri üzerinden yeni bir
parselasyon planı yapılabilir.

(4) Mahkeme kararı ile iptal edilen imar uygulamalarında, bedele dönüştürme işlemi
var ise, geri dönüşüm işlemi ile birlikte alınan bedel, yapı sahibine değerleme oranına göre ye-
niden hesaplanarak iade edilir ya da yapılacak yeni parselasyon planında çıkacak değer üze-
rinden mahsuplaşılır.

Hatalı parselasyon planları
MADDE 38 – (1) Tescil edilen parselasyon planlarının bulunduğu alanda, aşağıdaki

maddi hataların belgelerle tespit edilmesi durumunda, bu hatalar mevcut tescilli parselasyon
planı üzerinden giderilemiyorsa, idarece sadece hatanın giderilmesine yönelik; geri dönüşüm
işlemleri ile birlikte aynı anda yeni bir imar uygulaması işlemi 25 inci maddede belirtilen usul-
lere göre gerçekleştirilebilir.

a) Düzenleme sahasında bulunan parsel ya da parsellerin uygulamaya alınmaması.
b) Orman, mera, askeri yasak ve özel güvenlik alanları gibi özel kanunlarla korunan

alanların ilgili kurumun uygun görüşü olmadan uygulamaya alınmış olması.
c) Parsel yüzölçümünün yanlış girilmesi.
ç) Kamulaştırma kararı alan kurumun kamulaştırma amacı dışında kullanılabileceğine

dair görüşü olmadan, kamulaştırmadan arta kalan kısımlar hariç olmak üzere kamulaştırılan
ya da kamulaştırma işlemi devam eden taşınmazların yerinde korunmaması ve düzenleme or-
taklık payı kesilmesi.

d) Tescilli kültür varlıklarının korunmaması.
e) Düzenleme ortaklık payının yanlış hesaplanması.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile
İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik öncesi onaylanan parselasyon planları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Parselasyon planının, belediye ve mücavir alan sınırları için-

de belediye encümeni kararı, dışında il idare kurulu kararı veya parselasyon planını onaylamaya
yetkili idarenin onayı ile 10/7/2019 tarihinden önce onaylanmış olması halinde; parselasyon
planları bu tarihten önceki imar mevzuatına göre sonuçlandırılarak tescil işlemleri yapılabilir.
Bu şekilde devam eden arazi ve arsa düzenlemelerinin 10/7/2021 tarihine kadar sonuçlandırıl-
ması gerekir. Bu süre büyükşehir belediyelerinde parselasyon planının ilçe belediye encümen
kararıyla onaylanmasıyla başlar. Ancak idareler istediği takdirde yürürlükteki imar mevzuatına
göre parselasyon planlarını yeniden yapabilir, onaylayabilir. 10/7/2019 tarihinden önce onay-
lanıp da parselasyon planında imar planı değişikliği ile yapılan düzeltme ve değişiklikler so-
nucunda, 10/7/2019 tarihinden sonra tekrar onaylanmak zorunda kalınan parselasyon planları,
yürürlükteki İmar Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-

sinde eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğ-

renci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar ile diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Öğrencinin Fakültede öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu

yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını
belirleyen Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma, mezuniyet işlemleri ve
benzeri konularda yardımcı olmak üzere Dekan tarafından görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) AKTS: Öğrencinin yurt içinde ve yurt dışında aldığı ve başarılı olduğu ders kredile-
rinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi
Transfer Sistemini,

ç) Anabilim dalı: Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını,
d) Anabilim dalı kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim

dalına ait anabilim dalı kurulunu,
e) Dekan: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
f) Fakülte: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yöne-

tim Kurulunu,
h) Öğrenci: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisini,
ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
i) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
k) Staj: Üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim

dalı tarafından yürütülen ders, seminer ve hasta uygulamaları ile ilgili çalışmayı,
l) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Yatay Geçiş, Öğrenci Statüsü, Öğrenci Katkı

Payı/Öğrenim Ücreti ve Ders Muafiyetleri
Kabul ve kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazanan aday, kaydını Yükseköğretim

Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, e-Devlet üze-
rinden veya Üniversitenin belirlediği kayıt merkezinde şahsen yapar.
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(2) Mazereti nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen ve-
kâletname ile tayin ettiği vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırabilir.

(3) Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi tebligat adresidir.
(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
(5) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders muafiyeti

MADDE 6 – (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yatay geçiş yapan öğrenciler ile daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumun-
dan almış ve başarmış olduğu derslerden muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin derslerinin
denklikleri ve muafiyet işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Yönetim
Kurulunca yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik
haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her eğitim-öğretim
yılının başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması şarttır.

(2) Fakültede derslere dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda öğrenci katkı payını/öğrenim
ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme, ders alma

MADDE 9 – (1) Öğrenciler; her ders yılı başında bir önceki yılın başarı durumuna göre
ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esas-
lar çerçevesinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödeyerek kaydını yenile-
mek, ders kaydını yaptırmak ve akademik danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen ve geçerli mazereti
olan öğrencinin kaydı, öğrencinin mazeretini belirten bir dilekçe ile yarıyılın başladığı tarihi
izleyen ikinci haftanın sonuna kadar Dekanlığa başvurması hâlinde, Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile eğitim-öğretimin başladığı tarihi izleyen dördüncü haftanın sonuna kadar yenilenir.

(3) Azami süre içerisinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine
göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile
devam edecekleri ve/veya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını, akademik takvimde be-
lirtilen ders kaydı süresi içinde yaptırmaları gerekir. Dersin programdan kalkmış olması duru-
munda, öğrenci Eğitim-Öğretim Alt Kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eş-
değer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki
öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrenciye tanınan diğer haklardan yararlana-
maz.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar/yıllar öğrenim süresinden sayılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Süresi, Öğretim Dili, Danışman, Öğretim Programı, Öğretim Yılı,

Dersler, Ders Tekrarı, Derslere Devam ve Ön Koşul
Eğitim süresi
MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Her yıl güz ve bahar dö-

nemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
(2) Fakültede eğitim-öğretim, yıl esasına göre örgün eğitim şeklinde yapılır ve sınıf

geçme sistemi uygulanır.
(3) Öğrenciler beş yıllık eğitim-öğretim süresini en fazla sekiz yılda tamamlamak zo-

rundadır. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencilere; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-
desi hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğretim dili
MADDE 11 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Ancak Senato kararı ile öğretim

programlarındaki bazı dersler yabancı dilde verilebilir.
Akademik danışmanlık
MADDE 12 – (1) Her öğrenci için Dekan tarafından bir danışman görevlendirilir. Da-

nışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çö-
zümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler, programında
yapılacak değişiklikler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Danışmanların
görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.

Eğitim-öğretim programı
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Eğitim-öğretim çalışmaları; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik

dersler, laboratuvar, preklinik uygulama, staj, poliklinik, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar,
saha çalışmaları, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, ödev çalışması, seminer ve
benzeri çalışmalardır.

(3) Eğitim-öğretim çalışmaları genelde bir eğitim-öğretim yılı sürelidir. Bu süreler; eği-
tim-öğretim planında veya Senato kararlarında belirtilmek koşuluyla farklı olarak düzenlene-
bilir. Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır.

(4) Dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, klinik öncesi
uygulamalar, seminer ve staj/klinik uygulamalarını kapsar. Öğrenci grupları ile güncel eğitim-
öğretim metotları kullanılarak yapılır. Her bir ders saati 40 dakikadan az olamaz. Haftalık ders
çizelgeleri, dersler arasında 10 dakika ara bırakılacak şekilde düzenlenir.

(5) Öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur.
a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi (diploma programına ait genel

hükümler), kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, prog-
ramda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma
durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınav-
lar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve
benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme
teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek
konular, değerlendirme sistemi, AKTS (Öğrenci İş Yükü) tablosu ve dersin program yeterli-
liklerine katkısını belirten tablolar bulunur.

(6) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencilerin almakla yükümlü olduğu ders ve uygulama
kredisi toplamı 60 AKTS'dir. Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim süresince öğrencinin al-
makla sorumlu olduğu ders ve uygulama kredisi toplamı 300 AKTS'dir.
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Öğretim yılı
MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Se-

natonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak stajlar gerekli görüldüğü durum-
larda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı en az yirmi sekiz ve her yarıyıl en az on dört haftadır. Yarı-
yıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik takvimin
teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Eğitim-öğretim süreleri, gerektiğinde
Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

Dersler
MADDE 15 – (1) Dersler, saatleri, kredileri ve derslerin AKTS değerleri, zorunlu veya

seçmeli olup olmadıkları, Anabilim Dalı Kurulu önerileri dikkate alınarak Fakülte Kurulu ta-
rafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim programlarında
yer alır.

(3) Zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun
olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(4) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seç-
meli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

a) Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer alan ve mezun
olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer almayıp, farklı
akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(5) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kullanımı dersleridir.

Ders tekrarı
MADDE 16 – (1) Öğrenci kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar eder.
(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi dersin açıldığı ilk dönemde tekrar eder veya

yerine açılmış olan yeni bir seçmeli ders alabilir.
(3) Ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciye, bu ders veya dersleri sonraki dö-

nemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir.
(4) Öğrenciler daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersleri not yükseltmek için tekrar

alamaz.
Derslere devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Preklinik laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan ve klinik

çalışmaları (gözlem/uygulama) ve teorik derslere devam zorunludur. Derslerde yoklama yapılır.
Mazeretler de dâhil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin en az %70’ine, klinik/pratik saat-
lerin de en az %80’ine katılmayan öğrenci o dersin yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz.

(2) Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsız-
lıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi genel sınav döneminden önce,
dersin sorumlusu tarafından öğrencilere ilan edilir.

(3) Ortak zorunlu derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam
zorunluluğu aranmaz.

Ön koşul
MADDE 18 – (1) Fakültede her öğretim yılında uygulanan bütün zorunlu teorik, pratik

ve klinik dersler, bir sonraki yılın ön koşuludur. Fakültede ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanır. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır.
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Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir
ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra
bir üst sınıfa geçer.

(2) Öğretim programlarında yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusunda Fa-
külte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar konabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programının Yürütülüş Esasları

Klinik/pratik uygulama ve telafi

MADDE 19 – (1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken
asgari klinik/pratik uygulama oranı ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı ba-
şında öğrencilere duyurulur. I. II. III. sınıf öğrencilerinin preklinik derslerinden her yıl belirli
sayıda pratik çalışmayı, verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Dönem I-II-III sı-
nıflarındaki öğrencilerin uygulamalı derslerin yıl sonu sınavına girebilmesi için yapması zorunlu
olan uygulamalı çalışmaların %70’ini akademik takvimdeki derslerin bitim tarihine kadar,
%100’ünü telafi süresinin sonuna kadar tamamlamış olması gerekir. Sınav barajını en az 60
puan olarak tamamlayamayan öğrenci o pratik uygulamalarından başarısız sayılır ve yıl sonu
sınavına giremez ve o uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Bu durumda
öğrenci, ilgili dersin ders ve ara sınavlarına girmek zorundadır.

(2) Preklinik pratik uygulamalarında, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda pratik
çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Pratik çalışmasının asgari
oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi
verilir.

(3) Telafi süresi, preklinik pratik çalışmanın sonunda, öğretim yılı sonunda ya da normal
süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalınca be-
lirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(4) Preklinik pratik çalışmasını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o
dersten başarısız sayılır.

(5) Öğrenci, pratik uygulaması olan mesleki zorunlu derslerden, devam zorunluluğunu
yerine getirmiş olsa dahi, geçer başarı notunu alamayarak kalması durumunda ilgili dersi/ders-
leri açıldığı ilk dönem devam koşulunu da sağlayarak tekrar eder.

Klinik dersler (Staj/Gözlem)

MADDE 20 – (1) Stajlar; III. IV. ve V. sınıflarda yapılır. Toplum ağız diş sağlığı ile
ilgili uygulamalar sınıf sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Bunlardan;

a) III. sınıflar gözlemci öğrenci olarak, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Fakülte
Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Diş hekimliği meslek eğitimi
poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı
ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

b) IV. ve V. sınıf stajlar, anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulunun belirleye-
ceği esaslara göre yapılır.

(2) Fakülte Kurulunun önerisi, Senato onayı ile belirlenen akademik takvime uygun
olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları eğitim-öğretim yılı başlan-
gıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) IV. ve V. sınıf stajlar; zorunlu ders statüsündedir. Bir veya birden fazla anabilim dalı
tarafından yürütülen ders ve/veya hasta uygulamalarıdır.
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(4) Öğrenciler, yıl sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü
oldukları pratik veya staj çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı
ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yap-
makla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanacak prog-
ram gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(5) Staj sonu sınavı 2 aşamadan oluşur. 1 inci aşama, klinik/girişimsel yetkinliğin de-
ğerlendirilmesini; 2 nci aşama ise teorik bilginin değerlendirilmesini içerir. 1 inci aşamada staj
süresince öğretim elemanları tarafından yapılan klinik değerlendirme ve/veya öğretim üyesi
tarafından yapılacak sınav haftası değerlendirmesi ile puanlama yapılır. 2 nci aşama ise sözlü
ve/veya yazılı sınav şeklinde yapılabilir. Puan ortalaması hesaplanırken, 1 inci aşamanın ağırlığı
%60, 2 nci aşamanın ağırlığı %40’dır.

(6) Staj sonu sınavından başarısız olan bir öğrenci, staj sonu sınavının pratik değerlen-
dirmesinden 60 ve üzeri not almışsa, telafi staj sonu sınavının sadece teorik aşamasına girer.

(7) Bir öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.
(8) Klinik uygulamaları olan derslerde başarılı olan III. ve IV. sınıf öğrencileri, başarılı

oldukları derslerde ilgili anabilim dalı başkanlıklarının izni ve düzenlemeleri ile ilgili klinik-
lerde belirlenen klinik uygulamaları yapabilirler.

(9) Fakültede teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS ve değişim
programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik
ders (staj) yapılmaz. ERASMUS ve değişim programları hariç klinik ders veya staj için dışa-
rıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

(10) Eğitim-öğretim yılında devamı alınmış, ancak başarısız olunmuş stajlar, anabilim
dalından görüş alınarak Dekanlık tarafından belirlenen 6 hafta süreli program dâhilinde tekrar
edilir. Telafi stajları her anabilim dalı için normal staj süresinin yarısı kadardır ve aralıksız ola-
rak yarım gün olacak şekilde planlanır. Bütünleme sınavı öncesi telafi stajı yapmak için yeterli
süre kalmaması durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçemez, başarısız olduğu stajları bir sonraki
ders yılında tekrar eder.

(11) Staj sonu sınavı pratik ve teorik olarak yapılan stajlarda, pratik olarak yeterli gö-
rülüp teorik olarak stajdan başarısız sayılan ve telafi stajı yapmayacak öğrenciler staj sayısı
barajına dâhil edilmezler.

Dördüncü sınıf staj tekrarı
MADDE 21 – (1) IV. sınıfta öğrenci staj sonuna kadar klinik/pratik uygulamaların en

az %60’ını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik/pratik uygulamaları
eksik veya başarısız olan öğrenci staj sonu, bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz. Klinik/pratik
uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygula-
mayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

(2) IV. sınıfta staj sonuna kadar klinik/pratik uygulamaların en az %60’ını eksiksiz ve
başarılı olarak tamamlayan öğrenci, eksik kalan uygulamaların 2 katını stajdaki uygulamaların
%25’inden az olmamak koşuluyla, akademik takvimde belirlenen telafi süresinde tamamlar.

(3) Telafi stajından başarılı olmak için telafinin staj sonu sınavından en az 60 puan al-
mak gerekir. Telafi stajından başarılı olanlar bütünleme sınavına girebilirler.

Beşinci sınıf staj tekrarı
MADDE 22 – (1) V. sınıfta öğrenci staj süresi içinde anabilim dalları tarafından belir-

lenen klinik/pratik uygulamaların en az %80’ini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zo-
rundadır. Klinik/pratik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci staj sonu, bütünleme ve
tek ders sınavına alınmaz. Klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci
başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.
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(2) V. sınıfta staj sonuna kadar klinik/pratik uygulamaların en az %80’ini eksiksiz ve
başarılı olarak tamamlayan öğrenci eksik kalan uygulamaların 2 katını stajdaki uygulamaların
%25’inden az olmamak koşuluyla, akademik takvimde belirlenen telafi süresinde tamamlar.

(3) Telafi stajından başarılı olmak için telafinin staj sonu sınavından en az 60 puan al-
mak gerekir. Telafi stajından başarılı olanlar bütünleme sınavına girebilirler.

(4) Staj tekrarında başarısız olanlar takip eden öğretim yılında yıl içinde yapılacak iş
günü sayısı kadar devam ederek klinik stajı tekrarlar. Klinik uygulamadan geçinceye kadar,
klinik uygulamayı tekrar eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Ders başarı notu
MADDE 23 – (1) Bir dersteki başarı durumu; yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı,

laboratuvar, pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınav not ortalamasının birlikte de-
ğerlendirilmesi ile belirlenir.

(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında ba-
şarılı sayılmaları için en az 60 başarı puanına ulaşmaları gereklidir. Yıl sonu başarı puanı; yıl
içi puan ortalamasının %40’ı ile yıl sonu sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde
edilen puandır. Bu puanların belirtilen şekilde hesaplanmış halinin en az 60 puan olması gerekir.
Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yıl sonu veya bütünleme sınavlarından en az 60 puan
alma zorunluluğu vardır. Staj sonu sınavında başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zo-
runludur.

(3) Not ortalamasının kesirli çıkması halinde bulunacak ortalamalarda tam sayıdan son-
raki her türlü kesirli sayı aritmetik kurallar içinde tam sayıya tamamlanır.

(4) Bütünleme ve staj tekrarı sınav sonuçları aynı yıl sonu sınav sonuçları gibi işleme
konulur.

(5) Sınav notları yazılı olarak ilan edilir.
Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 24 – (1) Fakültede kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda

gösterilmiştir:
a) Not Aralıkları Harf Notu Dörtlük Sistem

95-100 A1 4,00
90-94 A2 3,75
85-89 A3 3,50
80-84 B1 3,25
75-79 B2 3,00
70-74 B3 2,75
65-69 C1 2,50
60-64 C2 2,00
0-59 F1 0,00
0-00 F2 0,00

0 F3 0,00
0 F4 0,00

b) Harf notlarına ilişkin açıklamalar aşağıdadır:
1) F1: Genel veya bütünleme sınavına girdi, başarısız.
2) F2: Genel veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız.
3) F3: Devamsızlık veya klinik/pratik derslerde dersin verildiği öğretim döneminde be-

lirlenen sürede asgari oranın tamamlanamaması nedeniyle genel, bütünleme ve tek ders sına-
vına girme hakkı yok, başarısız.
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4) F4: Klinik/pratik uygulamaları eksik olduğu için genel sınava girememiş; ancak as-
gari oranları tamamlamış öğrencilere bütünleme ve tek ders sınavına kadar verilen telafi süre-
since bu not verilir. Telafi süreci sonunda eksiklikleri gideremeyen öğrenci; bütünleme ve tek
ders sınavına alınmaz ve notu bu şekilde gösterilmeye devam edilir.

(2) Zorunlu ve alan içi seçmeli derslerden A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1 ve C2 notlarından
birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Klinik/pratik derslerde dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede asgari
oranı tamamlayamayan öğrenciye genel sınavından F3 notu verilir.

(4) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan ancak, asgari oranları tamamlayan öğrenciye
genel sınav notu olarak F4 verilir. Öğrenci eksik işlerini telafi için verilen sürede tamamlamak
zorundadır. Aksi halde bütünleme sınav notu olarak da F3 notu verilir. Bu durumda öğrenci
tek ders sınav hakkından yararlanamaz.

Başarısızlık
MADDE 25 − (1) Bir eğitim-öğretim yılında (güz ve bahar yarıyılı) başarısız olan öğ-

renciler, sonraki eğitim-öğretim yılında, o yılın tamamından değil, başarısız olduğu dersler ve
stajlardan sorumludurlar. Öğrenci devamsız veya yıl sonu sınavları sonucunda başarısız ise
kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

Sınavlar
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, ya-

rıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, staj sonu sınavı ve tek ders sınavlarıdır.
Her sınav yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Sözlü sınavlar tutanakla tespit
edilir. Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak da yapılabilir. Sınavlar, öğrenci pano-
larında ve fakülte resmî internet sitesinde en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, gerekli
görüldüğü halde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi
ve pazar günleri de yapılabilir. Öğrenciler sınavlara Dekanlık tarafından ilan edilen gün, saat
ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zo-
rundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar.

(2) Öğrenciler yıl sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından prekli-
nik, staj ve teorik olarak sorumludur. Ancak, V. sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması ala-
bilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle staj gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince
verilmiş olan müfredatından pratik, staj ve teorik olarak sorumludurlar. Sınav kâğıtları ve/veya
kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

(3) Ara sınav, yarıyıl, yıl sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen ta-
rihler arasında Dekanlık tarafından belirlenen yer, gün ve saatte yapılır. Bir eğitim yılı boyunca
devam eden dersler için staj hariç her yarıyılda en az bir yazılı sınav yapılır. Ayrıca eğitim öğ-
retim yılının başında bildirilmek koşuluyla, ders niteliğindeki ödev, laboratuvar ve klinik ça-
lışmaların yarıyıl içindeki değerlendirmelerinin ortalaması ara sınav yerine geçebilir. Ancak
en az 3 değerlendirme yapılmalıdır. Ara sınavına geçerli bir sebep ile katılmadıkları Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılabilir. Bu öğrencilerin ara
sınav hakları yıl sonu (dönemlik derslerde)/yarıyıl sonu sınav dönemine kadar kullandırılır.
Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci kez mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrenciler, devam
mecburiyetleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kaldırılmış olsa bile, her yarıyılda açılacak
en az bir ara sınava girmek zorundadır.

(4) Yıl sonu sınavı; öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl sonu (dönemlik
derslerde)/yıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için
eğitim-öğretim yılının başında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en
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az bir yazılı ara sınava (stajlar hariç) katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer ge-
reklerini başarmak zorundadır. Pratik ve klinik uygulamalı olan derslerde ilan edilen sayı ve
türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

(5) Staj sonu sınavı, staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi
amacıyla yapılır. Klinik uygulama ödevleri (staj barajları) eksiksiz ve başarılı olarak tamam-
landığı takdirde staj sonu sınavı yapılır.

(6) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sa-
dece başarısız oldukları dersler için verilen sınav hakkıdır. Stajlarda eğitim-öğretim yılı başında
ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için staj sonu sınavına girme
hakkı elde edemeyen IV. ve V. sınıf staj öğrencileri, bütünleme sınav tarihine kadar, staj sonu
sınavına girme hakkı elde etmesi ve başarılı olması halinde bütünleme sınavına girebilirler.

(7) Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere yarıyıl/yıl sonu ve bü-
tünleme sınavı hakkı tanınır. Yıl sonu sınavı yılda her ders için birer kez açılır ve mazeret sınavı
yapılmaz. Bir yarıyıl devam eden, güz dönemi derslerinin yarıyıl sonu sınavı, ilgili yarıyılın
bitimini takip eden on beş gün içerisinde yapılır. Ancak, bu derslerin bütünleme sınavları bahar
yarıyılı sonunda yapılan bütünleme sınavları ile birlikte yapılır.

(8) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple
ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır.

(9) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını üniversite has-
taneleri veya diğer resmî yataklı tedavi kurumlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirmeleri
gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda maze-
retlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır.

(10) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulun-
duğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Öğrencinin
raporlu bulunduğu sürede sınavına giremediği derslerin ara sınavları varsa kendisine mazeret
sınavı hakkı verilir.

(11) Mazeretlerle ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde
Dekanlığa yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne
uygun alınmayan raporlar işleme konulmaz.

(12) Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite
yönetimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları ne-
deniyle bu süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları halinde ilgili öğretim elemanlarının
önceden tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda ara sınavlara alınırlar.

(13) Uluslararası seviyede yapılan milli takımların müsabakalarında görevlendirilen
öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları ne-
deniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu
süreler içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilgili birimce belirlenecek
tarihlerde yapılır.

(14) Fakülte Yönetim Kurulu, gerekçe göstererek öğrencinin mazeret sınavı talebini ret
edebilir.

(15) Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
(16) Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta bir dersten kalan öğrenciye

tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış veya devamsızlıktan kalan öğ-
renciler alınmazlar. Klinik/pratik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci tek ders sınavına
alınmaz. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonra en geç 5 iş günü içerisinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar.
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Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılamaz. Öğrencinin yapılan bu
sınavdan başarılı olabilmesi için geçer not (60 puan) alması gerekir. Tek ders sınavında alınan
not o dersin başarı notudur. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır.
Tek ders sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı
yapılmaz.

(17) Bütünleme sınav sonuçları ara sınavlar ile birlikte değerlendirilir.
(18) Öğrenciler ilan edilen sınav tarihlerini değiştirmek istediğinde değişiklik isteği sı-

nava girecek tüm öğrencilerin imzalarını içeren belge ile birlikte, sınav tarihine en geç 3 iş
günü kalana kadar ilgili öğretim üyesine sunulur. Öğretim üyesi uygun gördüğünde mevcut
belgelerle birlikte sınavın yapılacağı yeni tarihi akademik takvimde belirtilen sınav takvimine
uymak koşulu ile yazılı olarak Dekanlık onayına sunar. Dekanlığın onayı ile değişiklik geçerli
olur.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı

not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
(2) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o

dersten başarısız olmuş sayılır. Ayrıca hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygu-
lanır.

(3) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde
Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Fakültenin öğrenci panolarında ve öğrenci bilgi yöne-
tim sisteminde ilan edilir. Fakülte öğrenci panolarına asılan not ilanları beş iş günü sonra kal-
dırılır.

(4) Öğrenciler teorik ders sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan
tarihinden itibaren 3 iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Sonuçlara yapılan itirazlar,
maddi hata bakımından yapılır. İtiraz ilgili bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından
incelenmek üzere sorumlu öğretim elemanına sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa
bu sonuç, Fakülte Yönetim Kurulunca görüşülür. Fakülte Yönetim Kurulu kararı 15 iş günü
içinde Rektörlüğe bildirilir. Sınav sonucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik
olması halinde, değişiklik ilgili öğrenciyi kapsar.

(5) Maddi hata gerekçesi dışında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilmez.
Mezuniyet koşulları
MADDE 28 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edil-

mesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim programının öngördüğü bütün dersleri bu Yönetmelik

hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş
olmak,

b) Beş yıllık Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik top-
lam kredi miktarını tamamlamış olmak,

c) En az 2,00 AGNO sağlamak ve Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.
ALTINCI BÖLÜM

Akademik Başarının Derecelendirilmesi ve Diplomalar
Akademik başarının derecelendirilmesi
MADDE 29 – (1) Ağırlıklı not; bir dersin AKTS değeri ile o dersten alınan başarı no-

tuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.
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(2) Yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı not ortalaması (YNO/YSNO); yarıyıl/yıl içinde alınan tüm
derslerin ağırlıklı not ortalaması toplamının o yarıyıl/yıl içindeki tüm derslerin AKTS toplamına
bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(3) Akademik genel not ortalaması; tüm yarıyılda/yıllardaki derslerin ağırlıklı not or-
talaması toplamının tüm derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Genel
not ortalaması virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 30 – (1) Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim programının öngördüğü bütün teorik,

klinik ve pratik dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp AGNO’su 4,00
üzerinden 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, AGNO’su 3,50 ve üzerinde olanlar
yüksek şeref öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde
belirtilir.

Diplomalar
MADDE 31 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitim

programını başarı ile tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden 18/3/1989 tarihli
ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Ta-
mamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans
Diploması verilir.

b) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile ta-
mamlayanlara Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi unvanı verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İlişik Kesme, Kayıt Dondurma, Genel Görünüş,

Malzemelerin Korunması ve Tebligatlar
İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetme-

liği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Üni-
versite ile ilişikleri kesilir.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim
Kurulunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Fakültenin öğrenci işleri
bürosuna şahsen başvurması zorunludur ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması ge-
rekir.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi alınmak suretiyle verilir.
Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı ku-
rumun/birimin yazısı üzerine dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin foto-
kopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Kayıt dondurma
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin

varlığı halinde normal ve ek öğrenim süreleri işlememek üzere Fakülte Yönetim Kurulu kara-
rıyla dondurulabilir. Bu süre bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser, verem, akıl hastalıkları ve
benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç göstermesi nedeniyle alınan sağlık raporları değerlendiri-
lerek yukarıda belirtilen bir yıllık süre iki yıla çıkarılabilir.
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(2) Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş rahatsızlığının bulunması.
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile ispatlanmış olması koşu-

luyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.
c) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulun-

maması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi.
ç) Ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyecek durumda olması.
d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.
e) Öğrenciye, öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araş-

tırma gibi imkânın doğması.
f) Öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mah-

kûmiyet hâlinin bulunması.
g) Öğrencinin tutuklu olması.
ğ) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çık-

ması.
(3) Kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurduğu süre öğrenim süresinden sayılmaz,

Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.
Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi, Fakültenin ve diş hekimliği

mesleğinin preklinik ve klinik şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması gerekir. Bu
konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Alet ve malzemelerin korunması
MADDE 35 − (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.
Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğ-
rencilerden tazmin edilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 36 − (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde

yer alan adresine iadeli taahhütlü olarak yapılır.
(2) Öğrencinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresinin değişmesi

halinde, bu değişikliği bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin, Fa-
kültedeki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 21/10/2013 tarihli ve 28798 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan İnö-

nü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS EN ISO 6134 LASTİK HORTUM VE HORTUM TAKIMLARI-DOYGUN BUHAR

İÇİN-ÖZELLİKLER STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2020/19)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve

hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin
hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu Standard, doymuş buhar ve yoğuşmuş sıcak su iletmek için tasar-

lanmış, en yüksek çalışma basıncı 6 bar olan düşük basınçlı ve en yüksek çalışma basıncı 18
bar olan yüksek basınçlı olmak üzere iki tipe ayrılan, kauçuktan yapılmış hortum ve hortum
takımları ile metal hortum bağlantılarına ilişkin gereklilikleri kapsar.

(2) Her bir tip hortum ve hortum takımı, yağa dayanımlı kaplamaya sahip veya yağa
dayanımlı olmayan kaplamaya sahip olmak üzere, iki sınıfa ayrılır.

(3) Not-Kullanımda olan ve depolanan hortum takımlarının deney sıklıklarıyla ilgili
bilgi Ek A ve Ek B’de verilmiştir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930
tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında
Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS EN ISO 6134 (Aralık 2006) “Lastik hortum ve hortum takımları-

Doygun buhar için-Özellikler” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun
20/3/2017 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı olarak yayımına karar verilen TS EN
ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler” stan-
dardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve hortum takımları-

Doygun buhar için-Özellikler” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz eden-
lerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve hortum takımları-

Doygun buhar için-Özellikler” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ül-
kede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlen-
memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Las-
tik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler” standardı ile ilgili Tebliğ tara-
fından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya
arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını iste-
yebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun

buhar için-Özellikler” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin
edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
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Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 13/7/2009 tarihli ve 27287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2009/06) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 2337-18 PİMLER-BÖLÜM 18: YİVLİ-UCU BOMBELİ-UZUNLUĞUN YARISINA
KADAR YİV AÇILMIŞ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2020/20)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm 18: Yiv-

li-Ucu bombeli-Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardın revizyonunun uygulamaya
konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standart, anma çapı 1,5 mm < dı < 25 mm, dış yüzeyinde üç eşit

aralıkta, uzunluğunun yarısı kadar boylamasına yiv açılmış, ucu bombeli pimlerin boyutlarını
ve teknik sipariş özelliklerini kapsar. Bu pimler, yerleştirme deliğine H11 toleransında sıkı bir
şekilde geçirilerek, tutma halkalarını, tutma rondelalarını, yayları vb. aksamı tutmak için tasa-
rımlanmıştır.

(2) Bu standart kapsamındaki pimler; tutma halkalarını tutmak için yivli pimler (Tip A),
tutma rondelaları için yivli pimler (Tip B) ve yuvarlaklaştırılmış yivli pimler (Tip C) olarak
ayrılırlar.

(3) Not-Tolerans sınıfı H11, pimin içine girdiği delikler için önerilir (TS EN ISO 8750’ye
uygun pimler).

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930
tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında
Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 2337-18 (Mayıs 2001) “Pimler-Yivli-Ucu bombeli-Uzunluğun ya-

rısına kadar yiv açılmış” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 28/1/2019
tarihli toplantısında revize edilip Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilen
TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu bombeli-Uzunluğun yarısına kadar yiv
açılmış” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu bombeli-

Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya
arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu bombeli-

Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi
bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
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(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlen-
memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-
Bölüm 18; Yivli-Ucu bombeli-Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı ile ilgili Tebliğ
tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya
arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını iste-
yebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu bombeli-

Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilci-
liklerinden temin edilir, iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard
MADDE 8 – (1) 7/5/2001 tarihli ve 24395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mecburi Stan-

dard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/38-39) ile yürürlüğe konulan TS 2337-18 “Pimler-Yivli-Ucu
bombeli-Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/1)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen

eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanla-
rının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve
esasları içerir.
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Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlı-

ğınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi
gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Ba-

kanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza
Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile
yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-
mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-
leri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ
seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin
eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza
ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-
linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.

İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik
veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesinin kullanımına ilişkin bilgiler
MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi ta-
rafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tara-
fından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında
beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Bel-
gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer
alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-
rine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel
Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(3) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
Yaptırım
MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde baş-

vuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık
veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik gide-
rilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/5) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 10 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

22 Şubat 2020 – Sayı : 31047                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1374 

—— • —— 
Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1375 
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Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1433 

—— • —— 
Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1434 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1567 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1569 

—— • —— 
Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1482 

  



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
18 ADET ARAÇ KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Mersin Tarsus Belediye Başkanlığı ihtiyacı ekli malzeme listesinde detayları belirtilen, 

muhtelif 18 adet aracın sürücüsüz ve akaryakıt hariç 36 ay süreli olarak, Ofisimiz tip " Müteferrik 
Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile 
ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek 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. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 
firmaya iade edilecektir. 

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 ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.03.2020 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği 
istekliye vermekte serbesttir. 
MALZEME LİSTESİ 

KİRALANACAK ARAÇ ADET KULLANMA SÜRESİ 
Standart 4+1 Yolcu Kapasiteli Beyaz Renk Sedan Tipi Araç 10 

36 AY 
Standart Van Tipi Beyaz Renk Araç 8 

 1555/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çatalca Belediye Başkanlığından: 

 
 1521/1-1 
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YAŞ ÇAY NAKLİYESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1-Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.000.000 Kg. yaş çay nakliye ve yaş çay yükleme 

hizmet alım işi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu 

maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2-Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğü-Çamlıca mahallesi Hükümet cad. No:86 61600- 

Sürmene/Trabzon 

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.03.2020 günü saat 14.00’e kadar Sürmene Çay 

Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4-Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5-Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6-Kısmı teklifler kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8-İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

9-İhale Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1417/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 15.900.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 
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Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü Çayeli-RİZE 

3 - ihaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarım en geç 04.03.2020 Çarşamba günü saat 14oo'e kadar Aşıklar 

Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14oo'de açılacaktır.  

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1463/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.700.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE  

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2020 Cuma günü saat 14oo’e kadar Musadağı 

Çay Fabrikası Müdürlüğü Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14oo’de 

açılacaktır.  

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
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7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.  

9 - İhale Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1464/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR  

Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.600.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

a- Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü / Sevgi Caddesi No:134  53800 Gündoğdu/RİZE 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.03.2020 Salı günü saat 14.00’e kadar Gündoğdu 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu – Sevgi Cad. No:134  53800 Gündoğdu/RİZE adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:10’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5- İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi  (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8- İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9- İhale Gündoğdu  Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

10-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1465/1-1 
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HIZAR PALASI VE ZİNCİRİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
Işin Adı :HIZAR PALASI ve ZİNCİRİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2020 / 88790 
Dosya no  : 2022012 
1-İDARENİN :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

  No:2 67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2- İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hızar palası ve zinciri : 2 kalem  
b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.  
3)İHALENİN   
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05/03/2020 Perşembe günü saat : 15:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1.  
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 05/03/2020 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 
 1427/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB4-YAPIM-02) 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB)  İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.  

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’nın 
satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on Procurement 
Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 
Tendering – NCT)  yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi –(AIIB-WB4-YAPIM-02) 

İstanbul İlinde 3 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 
gerçekleştirilecektir. 

 

AIIB-WB4-YAPIM-02 

S. 
No 

İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Beşiktaş 
Ali Yalkın Ortaokulu 

Kültür Mah., Arnavutköy Yolu No:16, 34340 Beşiktaş/İstanbul 

2 İstanbul Beşiktaş 
Hamiyet Gerçek İlkokulu 

Levazım Mah., Çiçek Sokak. No:1 Beşiktaş/İstanbul 

3 İstanbul Şişli 

Zincirlikuyu İSOV (İstanbul Sanayi Odası Vakfı) MTAL - B 
Blok 

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:167 Zincirlikuyu / 
Şişli  / İstanbul 

 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir.  
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I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2017-2018-2019 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2020 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 50.000.000 
TL  olması gerekmektedir. (Bu ihale kapsamında 2017 ve 2018 yıllarına ait inşaat cirosunun 2019 
yılına çevrilmesi işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılacak olup; 
2019 yılına çevrilmiş toplam ciroların 2020 yılına çevirme işleminde bir yıllık TÜFE oranından 
hesaplanan “1,1184” katsayısı kullanılacaktır.)  Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 
yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini 
kazandığı ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. 
Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 
altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.  Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II . Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2015-2019) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak  yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 10.000.000  TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 
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IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan:  IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 
numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB4-
YAPIM-02) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
1.200.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 31 Mart 2020 günü 
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 

Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel : +(90) (216) 505 55 00   

Fax : +(90) (216) 225 04 85 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 1487/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB4-YAPIM-01) 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB)  İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.  

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’nın 
satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on Procurement 
Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 
Tendering – NCT)  yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi –(AIIB-WB4-YAPIM-01) 

İstanbul İlinde 3 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 
gerçekleştirilecektir. 

 

AIIB-WB4-YAPIM-01 

S. 
No 

İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Fatih 
Hattat Rakım Ortaokulu 

Dervişali, Yeşilce Direk Sk. No: 2, 34087 Fatih/İstanbul 

2 İstanbul Fatih 

Eram Fatih Özel Eğitim Meslek Okulu 

Hırka-i Şerif, Yazmacı Hüsrev Sk. No:9, 34091 
Fatih/İstanbul 

3 İstanbul Fatih 
Yavuz Selim Ortaokulu 

Atikali Mahallesi Darüşşafaka Cad. No.69 Fatih / İstanbul 

 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir.  
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I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2017-2018-2019 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2020 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 60.000.000 
TL  olması gerekmektedir. (Bu ihale kapsamında 2017 ve 2018 yıllarına ait inşaat cirosunun 2019 
yılına çevrilmesi işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılacak olup; 
2019 yılına çevrilmiş toplam ciroların 2020 yılına çevirme işleminde bir yıllık TÜFE oranından 
hesaplanan “1,1184” katsayısı kullanılacaktır.) Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 
yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini 
kazandığı ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. 
Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 
altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.  Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2015-2019) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak  yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 25.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 10.000.000  TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 
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IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan:  IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 
numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB4-
YAPIM-01) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
1.400.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 26 Mart 2020 günü 
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 

Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel : +(90) (216) 505 55 00   

Fax : +(90) (216) 225 04 85 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 1488/1-1 
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8 ADET BANKA ATM KABİN YERLERİNİN KİRAYA  
VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bakırköy Belediyesi Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait olan ve Belediyemizce tespit edilen 8 adet 

alana konulacak Banka ATM Kabin yerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi 
(Açık Teklif Usulü) gereğince 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi işi. 

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE 

YAPILACAĞI: 

2.1. İhale 03/03/2020 Salı günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda 
yapılacaktır. 

(Adresi: Yeni Mahalle, Kennedy Cad. No: 101 Sahilyolu/Bakırköy)  

2.2. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 

tespitte tamamen serbesttir. 
(İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.) 

2.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü 

ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen 

Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.) 
3 - MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI: 

Aylık muhammen kira bedeli 25.600,00-TL + KDV dir. 

Geçici Teminat ise 10 (On) yıllık kira bedelinin %3’ü olup ihale dosyasına eklenecektir. 

4 - İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN 
NELER OLDUĞU: 

4.1. 1.500,00- TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

4.2. Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına 

alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limitiçi ve süresiz geçici 
banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli 

ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir. 

4.3. Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks 

numarası varsa elektronik posta adresi- yabancı firmaların ihaleye girebilmesi için yerli firmalara 
ortak girişimde bulunması ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.) 

4.4İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi, 

4.5Bu şartnamenin 25/iv. maddesinde belirtilen; ihale tarihinden önce OHSAS 18001 İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeli 
ve faaliyette olan iş yerinin bulunduğuna dair belgenin ihale dosyasıyla birlikte sunulması 

zorunludur. İhaleye katılanların 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkında kanun uyarınca 

gerekli iş ve işlemleri yapmış olmaları ve veri sorumlusu siciline kayıt sorunluluğu bulunanların 

veri sorumlusu siciline kayıt yaptırdıklarının belgesini sunmaları gerekir. İş ortaklığında, bu 
belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulması gereklidir. 
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4.6. Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci 

maddelerine ek olarak; 

• Nüfus Müdürlüğünden 2020 yılında alınmış ikametgah belgesini, 

• Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini, 

• Noter tasdikli imza beyannamesini, 
• Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı, 

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı. 

4.7. Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci 
maddelerine ek olarak; 

• İlgisine göre 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet 

belgesi) gösterir belgeyi, 

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 
tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, 

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı. 

4.8. Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci 
maddelerine ek olarak; 

• Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri, 

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki 
tüm şartlara uyacağına dair” 

4.9. Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), 

(4.5)’ inci maddelerine ek olarak; 

• Vekalet eden kim adına (gerçek yada tüzel kişi) ihaleye katılanacaksa o kişi için istenen 
diğer belgeler. 

• İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile 

isteklinin imza beyannamesini, 

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm 
şartlara uyacağına dair” 

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı. 

4.10. Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), 

(4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak; 
• Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini, 

• Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini, 

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki 

tüm şartlara uyacağına dair” 
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı. 
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4.11. İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 1 adet ve en 

az 3 (Üç) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve 

sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır. Ortak girişim 

olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin 

de sağlaması yeterlidir. 

4.12. İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 

10.000.000,00-TL (Onmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir 

yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu vb.) Ortak 

girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan 

herhangi birinin de sağlaması yeterlidir. 

4.13. İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya 

ATM yeri kullanımı işinde toplam 750.000,00-TL (Yediyüzellibin Türk Lirası) tutarında iş 

deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla 

sözleşmeye dayalı olarak banka veya bankalarla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Kamu kurum ve 

kuruluşlarında gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve 

sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. Ortak girişim olması halinde 

istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması 

yeterlidir. 

4.14. İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda 

yerine getirmek zorundadır; 

• Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesine vergi, reklam, kira, ecrimisil, işletme bedeli gibi 

her ne isim altında olursa olsun borcu olmaması gerekir. 

• Yine teklif verenin Bakırköy Belediyesi ile arasında taşınmaz kiralaması hususunda 

hiçbir dava ve icra takibiyle ilgili dosya bulunmaması gerekir. 

• Borcu yoktur ile ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden, dava ve icra takibi 

olmamasıyla ilgili olarak ise Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak yazılar ihale dosyası ile 

birlikte sunulması zorunludur. 

5 - Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir. 

6 - İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA 

ALINACAĞI: İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğünden 1.500,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.  

7 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ: 

İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 02/03/2020 Pazartesi 

günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra 

gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İlan olunur. 1559/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/887 Esas, 1982/778 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 1466/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İzmir 17. İcra Müdürlüğünün 2003/10226 Esas sayılı takip dosyasının imha edilmiş 

olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 1526/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İzmir 17. İcra Müdürlüğünün 2007/2285 Esas sayılı takip dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 1529/1-1 

—— • —— 
 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

19.02.2020 tarihli, 31044 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız 
aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.   

DUYURULUR.  
SEHVEN YAYINLANAN 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Açıklama 

Hukuk 
Fakültesi 

 1   
Doktorasını Medeni Hukuk alanında 
yapmış olmak ve iyi derecede İngilizce 
bilmek 

OLMASI GEREKEN 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Açıklama 

Hukuk 
Fakültesi 

  1  
Doktorasını Medeni Hukuk alanında 
yapmış olmak ve iyi derecede İngilizce 
bilmek 

 1613/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1139183, 1070755 ve 1070746 YİBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 

gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 

27.06.2019 tarihli ve 149248 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 

(bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen, 16554 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret 

Odasına kayıtlı 2444 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 31.01.2020 

tarihli ve E.2019/1458-K.2020/180 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Doğa HG Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 12.02.2020 tarihli ve 37246 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 1467/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

08.04.2019 tarihli ve 82368 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “denetçi belgesi iptal 

edilen”, Saroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı İbrahim SAROĞLU 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10119, Oda Sicil No: 66857) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 15.01.2020 

tarihli ve E.2019/1447-K.2020/59 sayılı kararı ile ”dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 14.04.2019 tarihli ve 30745 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İbrahim SAROĞLU 

hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işlemi 12.02.2020 tarihli ve 36521 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.   

İlgililere duyurulur. 1467/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Adana İli, Seyhan İlçesi, 10775 ada, 7 parsel üzerindeki 1194985 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Tayfun BOYRAZ 

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63951)  tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 28.01.2020 tarihli ve E.2019/1769-

k.2020/140 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli 

ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tayfun BOYRAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, 

kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 13.02.2020 tarihli ve 37655 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1467/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1617/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1618/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1620/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1634/1-1 

  



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1610/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1611/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1612/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1608/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2017/607919 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Antalya İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe ANTALYA/KEPEZ 

Adresi 

Hüsnü Karakaş Mahallesi 3506 
Sokak No: 1 Kepez Devlet 
Hastanesi Yerleşkesi 
Kepez/Antalya 

Tel-Faks 0242 320 60 00 - 0 242 502 45 19 

Posta Kodu 07040 E-Mail ihale.asm@gmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı NST MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

Adresi Milli Egemenlik Mah. 9092 Sok.  
No: 7/Z01 Manavgat/ANT ALY A  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

632 042 0560  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ 
ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

8673  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
 1609/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1633/1-1 

  



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1501/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1502/1-1 

  



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Tarım ve Orman Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü İl/İlçe ADANA/Yüreğir 

Adresi Karataş yolu 17. km P.K 45 
YÜREĞİR/ADANA Tel-Faks 0322 334 0030 - 0322 334 0357 

Posta Kodu 1321 E-Mail dataem@tarimorman.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
KLA TARIM İNŞAAT GIDA 
TEMİZLİK TURİZM SANAYİ VE TİC. 
LTD. ŞTİ/BATMAN 

 

Adresi Gap Mah. 2504 Sokak 24/24 BATMAN  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

5640565179  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

BATMAN  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

6938  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (X) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
 1558/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1584/1-1 

  



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1585/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/1-1 

  



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1587/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1588/1-1 

  



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1589/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1590/1-1 

  



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1591/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1592/1-1 

  



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1593/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1594/1-1 

  



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1595/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1596/1-1 

  



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1597/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1598/1-1 

  



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1599/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1600/1-1 

  



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1601/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1602/1-1 

  



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1603/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1604/1-1 

  



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1605/1-1 

  



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1606/1-1 

  



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1607/1-1 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

 
 1477/1-1 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 
 1478/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 
 1479/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

 
 1480/1-1 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

 
 1481/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 1492/1-1 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 
 1493/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

 
 1494/1-1 
 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 

 



22 Şubat 2020 – Sayı : 31047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 22 Şubat 2020 – Sayı : 31047

Sayfa

1
6

30

42

43
44

57
60
78

138

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren

Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– TS EN ISO 6134 Lastik Hortum ve Hortum Takımları-Doygun Buhar

İçin-Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2020/19)
–– TS 2337-18 Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu Bombeli-Uzunluğun Yarısına Kadar

Yiv Açılmış Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2020/20)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

NOT: 21/2/2020 tarihli ve 31046 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelik
ile Tebliğler yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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