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YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri ko-

rumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde

sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluş-

turmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren mekânsal planların ya-

pımına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; her tür ve ölçekteki mekânsal planlar ile bu planlara

ilişkin revizyon, ilave, değişikliklerin yapılmasına ve incelenmesine, mekânsal planlar ile özel

amaçlı plan ve projelere yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

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

8 inci ve 44 üncü maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Mekânsal Kullanım Esasları

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Bütünleşik kıyı alanları planı: Kıyıları, etkileşim alanı ile birlikte tüm sektörel faaliyet

ve planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele alan;

kıyı alanlarındaki fonksiyon ve faaliyetler ile kıyı alanlarına yönelik hedefler arasındaki uyumu

sağlayan; sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda kıyı ekosisteminin korunmasını ve doğal

kaynakların kullanımını gözeten; ulaşım türleri ile ilgili kıyıda yapılması gerekli altyapı tesis-

lerini içeren; koruma ve kullanma dengesini sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji ve

eylem önerilerini ve yönetim planını kapsayan, 1/25.000 veya 1/50.000 ölçekte şematik ve gra-

fik planlama diline uygun, plan paftası ve planlama raporu ile bütün olarak stratejik planlama

yaklaşımı çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hazırlanan planı,

c) Çevre düzeni planı: Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına

uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği,

kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere
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ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile

koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde öl-

çeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları

ve raporuyla bir bütün olarak yapılan planı,

ç) Eylem planı: Planların hayata geçirilmesine yönelik olarak dönüşüm, uygulama, alt-

yapı gibi birbiriyle bağlantılı iş ve eylemlerin kurum, kuruluş ve diğer paydaşların, bütçe, za-

man, insan kaynağı ve kurumsal kapasitelerinin belirlendiği ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile

işbirliği içinde gerektiğinde idarelerce hazırlanan planı,

d) İdare: Büyükşehir belediyelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bele-

diyeleri; bu sınırlar dışında il özel idarelerini ve ilgili mevzuatları uyarınca plan yapma, yap-

tırma ve onaylama yetkisine sahip kurum ve kuruluşlarını,

e) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

f) Kanun: 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununu,

g) Kentsel tasarım projesi: Doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikler ile

arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım amacına göre kütle ve yapılanma düzeni veya açık alan

düzenlemelerini içeren; taşıt ulaşımı, otopark ve servis ilişkileri ve yaya dolaşım ilişkilerini

kuran; yapı, sokak, doku, açık ve yeşil alanların ilişkisini ve kentsel mobilya detaylarını gös-

teren; altyapı unsurlarını bütüncül bir yaklaşımla disiplinler arası olarak ele alan; imge, anlam

ve kimlik özelliklerini ifade eden; tasarım ilke ve araçlarını içeren uygun ölçekteki projeyi,

ğ) Koruma amaçlı imar planı: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlık-

larını Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan nazım ve uygulama imar planını,

h) Mekânsal plan: 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca hazırlanan, kapsadıkları alan ve

amaçları açısından üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; mekânsal strateji planı, çevre

düzeni planı ve imar planını,

ı) Mekânsal strateji planı: Ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini

mekânsal düzeyde ilişkilendiren, bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve

stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate alarak değerlendiren, yer altı ve

yer üstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korun-

masına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının

yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlere ilişkin mekânsal politika ve

stratejiler arasında ilişkiyi kuran, 1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar üzerinde

şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde ya-

pılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan planı,

i) Nazım imar planı: Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına

uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin

gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve

büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini gös-

termek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu
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işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her

ölçekte, onaylı halihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak

hazırlanan planı,

j) Ulaşım ana planı: Şehrin mekânsal, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre ulaşım ih-

tiyaç ve talepleri ile sürdürülebilir gelişmeyi dikkate alarak; şehir ve yakın çevresinin ulaşım

sistemini, ulaşım ağını, standart ve kapasiteleri ile ulaşımın türlere dağılımını, kara, deniz ve

hava ulaşımı ve bu ulaşım türlerinin birbirleriyle entegrasyonu, bu türlere ait transfer noktala-

rını, depolama ve aktarma merkezlerini, ticari yük koridorlarını ve toplu taşıma güzergâhları

ile gerektiğinde otopark, bisiklet ve yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik konularında gereken

ayrıntıları belirleyen, toplu taşımaya ağırlık veren ve öncelikli kılan, kısa ve uzun dönemde

ulaşım türlerine ait sorunlara çözüm önerilerini ortaya koyan, gerektiğinde şehrin üst ve alt ka-

deme planları ile eşgüdümlü olarak hazırlanabilen, plan paftası ve raporuyla bir bütün olan

planı,

k) Uygulama imar planı: Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin ko-

şulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik,

sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanım-

ları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı

yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve

bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanla-

rını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu

ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin

kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını

ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 öl-

çekte onaylı halihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak ha-

zırlanan planı,

l) Uzun devreli gelişme planı: Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları,

sulak alanlar gibi korunan alanın sahip olduğu özellik ve nitelikleri göz önünde tutarak kaynak

değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve uzun dönemde sürdürülebilirliğinin sağlanması için

teknik, sosyal, ekonomik, eylem ve yönetim modellerinin belirlendiği, ilişkilerin kurulduğu,

bölgelemeye dayalı ekosistem yaklaşımlı planı,

ifade eder.

Mekânsal kullanım tanımları ve esasları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen mekânsal kullanım tanımları ve alan kullanım

esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Belediye hizmet alanı: Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmet-

lerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer

istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye

depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar
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yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak

üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip ol-

duğu tesislerin yapılabileceği alandır.

b) Çalışma alanları: Planlarda, merkezi iş alanı, ticaret, hizmet, turizm, sanayi, toplu

işyerleri, endüstriyel gelişme bölgesi, lojistik bölgeler gibi kullanımlar için belirlenen alanlardır.

c) Endüstri bölgesi: Yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin ta-

sarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağ-

lamak üzere 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulacak üre-

tim bölgeleridir.

ç) Endüstriyel gelişme bölgesi: Şehirlerin, bölgenin veya ülkenin ekonomik kalkınma-

sını desteklemek üzere; uluslararası ve yerel unsurlar dikkate alınarak, çevre sağlığı yönünden

tehlike oluşturmayan veya yeni üretim sistemine dayalı sanayi, hizmet ile lojistiğin bir arada

yer aldığı, bu faaliyetlerin gerektirdiği ticari ünitelerin bulunduğu, ihracata yönelik ve gerek-

tiğinde gümrük işlemlerinin de yapıldığı alanlardır.

d) Gar ve istasyon alanı: Demiryolu ve yüksek hızlı tren işletmeciliği ile bu işletmeciliği

destekleyen nitelikteki teknik, idari ve sosyal birimler, satış, hizmet ve yeme-içme üniteleri,

konaklama tesisleri gibi kullanımın yer aldığı alanlardır.

e) Küçük sanayi alanı: Şehirde yaşayanların günlük bakım, tamir, servis ve küçük öl-

çekli imalat ihtiyaçlarının karşılanabileceği, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen

ve çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan atölye, imalathane ile depoların yerleşmelere

yakın veya kolay ulaşılabilir yerlerinde yapılabildiği alanlardır.

f) Kültürel tesis alanı: Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere

kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre

salonları, sinema, tiyatro ve opera gibi fonksiyonların yer aldığı kamu veya özel mülkiyetteki

alanlardır.

g) Lojistik bölge: Kara, demir, deniz ve hava yollarıyla taşımacılık faaliyetlerine yönelik

tüm depolama, dağıtım ve destek hizmetlerinin yürütüldüğü alanlardır. Bu alanlarda; konteynır

alanları, antrepo ve depo, yükleme ve boşaltma gibi tüm lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve

kamuya ait kuruluşların yönetim birimleri ile konaklamayı da içeren lojistik faaliyetleri des-

tekleyici hizmetler yer alabilir.

ğ) Otogar: İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, bo-

şaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımının sağ-

landığı, ilgili firmaların büroları, yolcuların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticari üni-

teler, araç parkı, bakım, servis ile uygulama imar planında gösterilmek kaydıyla konaklama ve

yakıt ikmaline ilişkin fonksiyonların yer aldığı, kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile birden fazla ba-

ğımsız bölüm oluşturulamayan alanlardır.

h) Resmi kurum alanı: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idare-

lerle, il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşı-

lanan kuruluşlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait

bina ve tesislerin yapıldığı alanlardır.
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ı) Sanayi alanı: İçerisinde sanayi tesisleri ile sanayiye hizmet vermek üzere diğer yapı

ve tesislerin de yapılabileceği alanlardır.

i) Sosyal altyapı alanları: Birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının

karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel

sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri

ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen

genel isimdir.

j) Sosyal tesis alanı: Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun

faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, reha-

bilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi fonksiyonlarda hizmet vermek üzere ay-

rılan kamu veya özel mülkiyetteki alanlardır.

k) Teknik altyapı alanları: Kamu veya özel sektör tarafından yapılacak elektrik, petrol

ve doğalgaz iletim hatları, içme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer üstü her türlü arıtma, ka-

nalizasyon, atık işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştırma, haberleşme gibi servislerin

temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

l) Toplu işyerleri: Büyük alan kullanımı gerektiren ticari işletmeler, inşaat malzemesi,

oto galeri, tarımsal üretim pazarlama, nakliyat ambarı, toptancı hali, toptan ticaret, pazarlama

ve depolama alanları, tır ve kamyon parkı ve benzeri tesisler ile çevre sağlığı yönünden gerekli

tedbirler alınmak kaydıyla mermer, hurda, teneke, kağıt, plastik gibi maddelerin organize bir

şekilde depolanması ve işlenmesine yönelik faaliyetler ile bunlara ilişkin sosyal ve teknik alt-

yapı tesislerinin de yer aldığı alanlardır.

(2) Mekânsal planların hazırlanmasında, bu Yönetmelikte belirtilen mekânsal kulla-

nımlara ilişkin tanımlar ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki tanımlarda belirtilen açık-

layıcı hükümlere uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mekânsal Plan Kademelenmesi ve Genel Esaslar

Mekânsal planlama kademeleri ve ilişkileri

MADDE 6 – (1) Mekânsal planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal

Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve İmar Planları olarak hazırlanır. Buna göre planlama

kademeleri, üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; Mekânsal Strateji Planı, Çevre Düzeni

Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından oluşur.

(2) Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar

arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun

olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.

(3) Arazi kullanım ve yapılaşmada sadece mekânsal strateji planları, çevre düzeni plan-

ları ve imar planları kararlarına uyulur.

(4) Plan kademelenmesi uyarınca il bütününde yapılan çevre düzeni planları, yürürlük-

teki bölge veya havza düzeyindeki çevre düzeni planının genel kararlarına aykırı olmamak

kaydıyla hazırlanır.
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(5) Mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları hazırlanırken kalkınma planı,

bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgeleri ile ortaya konulan hedefler

dikkate alınır.

(6) Bütünleşik kıyı alanları planı, mekânsal planlama kademelenmesinde yer almayan,

kıyı ve etkileşim alanına özgü stratejik yaklaşımla hazırlanan ve imar planlarını yönlendiren

plandır.

(7) Uzun devreli gelişme planı, ulaşım ana planı ve diğer özel amaçlı plan ve projeler;

mekânsal planlama kademelenmesinde yer almayan, planlara girdi sağlayan ve imar planı ka-

rarlarına veri oluşturan veya gerektiğinde mekânsal planların uygulanmasına yönelik araç ve

ayrıntıları da içerebilen, stratejik plan yaklaşımı ile gerektiğinde şematik ve grafik planlama

dili kullanılarak yapılan, plan paftası, eylem planı ve planlama raporu ile bütün olan çalışma-

lardır.

Genel planlama esasları

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak her tür ve ölçekteki mekânsal plan-

lar aşağıda yer alan planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara,

gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak yapılır:

a) Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.

b) Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.

c) Planlar, kademesine ve ölçeğine göre ve yapılış amacının gerektirdiği ayrıntı düze-

yinde kalmak koşuluyla alt kademedeki planları yönlendirir.

ç) Üst kademe planlar, alt kademesindeki planlara mekânsal nitelikte hedef koyan, yol

gösteren ve ilke belirleyen plandır.

d) Mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ile nazım imar planları üzerinden

ölçü alınarak uygulama yapılamaz.

e) Planlar, diğer kademedeki planların büyütülmesi veya küçültülmesi yolu ile elde edi-

lemez.

f) Doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin koruma ve kullanma dengesinin sağlanması

esastır.

g) Yapıların ve çevrenin kalitesinin artırılması için planlarda gerekli sağlıklaştırma ile

ilgili kararlara yer verilir.

ğ) Planlarda afet, jeolojik ve doğal veriler esas alınır.

h) Planlarda, varsa mevcut geleneksel dokunun korunması esastır.

ı) Ülke ve bölge düzeyinde karar gerektiren büyük projelerin mekânsal strateji planı

veya çevre düzeni planında değerlendirilmesi esastır.

i) Planlama süreci; araştırmaların yapılması, sorunların ortaya konulması, veri ve bilgi

toplama ile ilgili analiz aşaması; bilgilerin biraraya getirilmesi, birleştirilmesi ve sonuçların

değerlendirilmesi ile ilgili sentez aşaması ve plan kararlarının oluşturulması aşamalarından

oluşur.
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j) Planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu

yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi

yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır.

k) Planların iptal edilmesi halinde, daha önce alınan kurum ve kuruluş görüşleri ile bir-

likte yapılan analiz ve sentez çalışmaları yeni plan hazırlanmasında bu Yönetmelik kapsamında

yeniden değerlendirilir.

l) Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.

Korunacak alanların çevresinde yapılan planlar ise bu alanların hassasiyeti dikkate alınarak

hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mekânsal Planların Yapımına Dair Esaslar

Araştırma ve analiz

MADDE 8 – (1) Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin ha-

zırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve ka-

demesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve ku-

ruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar ya-

pılır.

(2) Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır.

Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili

kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu

süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı

kabul edilir.

(3) Kurum ve kuruluşların plan yapım aşamasında plan alanına yönelik ihtiyaç duy-

dukları eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesis, emniyet ve güvenlik vb. hizmet alanları ile bu

alanlara ilişkin standartları bildirmeleri esastır. Bu amaçla nazım imar planı yapım aşamasında

kurumların görüşü alınır.

(4) Nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması sürecinde birlikte veya eş zamanlı

görüş istenebilir. Ancak, nazım imar planı hazırlanırken kurum ve kuruluş görüşlerinin veya

verilerin uygulama imar planı ayrıntısında elde edilmesi halinde, bu görüş ve güncel veriler

temin edilmek suretiyle plan onaylayan idareler farklı da olsa ayrıca uygulama imar planı için

görüş veya veri istenmeyebilir.

(5) Kurum ve kuruluşlar planlama çalışmasında kullanılacak bilgi ve belgeleri, açık ve

kapsamlı görüşüyle birlikte planlamaya veri teşkil edecek şekilde basılı belge olarak ve sayısal

ortamda sağlamakla sorumludur.

(6) Verilerin Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Portalından temini esastır. Kurum ve kuru-

luşlar verilerini Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Portalından Bakanlıkça belirlenen standartlarda

sunar.
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(7) Planlama alanına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlardan, uydu görüntülerinden veya

hava fotoğraflarından ve arazi çalışmalarından sayısal veri seti oluşturularak planla birlikte

idareye sunulur.

(8) Planlama alanının statüsüne, alanın büyüklüğüne ve kapsamına, yerleşik alan veya

gelişme alanı olmasına, planın temellendiği sorunun niteliğine göre; sorun veya ihtiyaç anali-

zine yönelik sektörel ve tematik raporlar, nüfus analizi ve projeksiyonu, yapı ve doku analizi,

kentsel risk analizi gibi çalışmalar yapılabilir.

(9) Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konu-

munu belirlemek üzere; eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla bir-

likte, bilimsel tekniklere dayalı, ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik

araştırmalar ile sorunlar ve potansiyel analizi yapılır. Ayrıca yürürlükteki planla ilgili gerekli

çalışma ve değerlendirmeler de yapılır. Gerektiğinde güçlü, zayıf yönler ile fırsatları ve teh-

ditleri içeren analiz yöntemi kullanılır. Bu çalışmalar araştırma raporunda yer alır.

(10) Afet ve diğer kentsel risklerin yüksek olduğu yerleşmeler veya yapılı kentsel çevre

için, gerekli görülmesi halinde kentsel risk analizleri veya sakınım planlaması çalışmaları ya-

pılır. Afet ve diğer kentsel riskler için yapılmış risk azaltıcı tedbirler planlarda esas alınır.

(11) Planlı ve sağlıklı gelişimin sağlanması için, alışveriş merkezleri, sanayi, depolama,

lojistik bölgeler gibi büyük alan kullanımına sahip alanların yer seçiminde, yerleşmelerin ge-

lişme yönü, nüfus ve yapı yoğunlukları, ulaşım sistemi gibi özellikleri dikkate alınarak gerekli

analiz çalışmaları yapılır; bu çalışmalar değerlendirilerek planlar hazırlanır.

(12) Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması aşamasında; tarihi çevre ve gele-

neksel doku, kültürel ve doğal miras, sosyal ve ekonomik yapı, mülkiyet durumu, kentsel, sos-

yal ve teknik altyapı,  yapı ve sokak dokusu, ulaşım-dolaşım sistemi, örgütlenme biçimi ve

benzeri etütler kent bütünü ile ilişkilendirilerek yapılır.

Plan raporu

MADDE 9 – (1) Mekânsal planlara ilişkin, kendi kademesine göre ve yapılış amacının

gerektirdiği açıklamaları içeren bir plan raporu hazırlanır.

(2) Plan raporunda, planın türü, ölçeği, kapsamı ve özelliğine göre; vizyon, amaç, he-

defler ve stratejiler belirlenerek, koruma-kullanma esasları, alan kullanım kararları, yoğunluk

ve yapılaşmaya ilişkin konularda planlama esasları ve uygulama ilkeleri, eylem planları, açık

ve yeşil alan sistemi, ulaşım, erişilebilirlik ve mekânın etkin kullanılması, gerektiğinde koruma,

sağlıklaştırma ve yenileme program, alan ve projelerinin etaplama esasları, alan kullanım da-

ğılımı tablosu gibi hususlarda açıklamalara yer verilir.

(3) Planların araştırma aşamasında yapılan çalışmalarda elde edilen bilgi, belge ve so-

nuçlar ayrı raporlar halinde sunulabilir.

(4) Plan değişikliklerinde, değişiklik gerekçesi ve yapılan gereklilik analizlerini ayrıntılı

açıklayan plan raporu hazırlanması zorunludur.
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(5) İmar planlarında, bu Yönetmelikte tanımlanan veya plan gösteriminde bulunan kul-

lanımlardan birden fazla mekânsal kullanımın aynı alanda bir arada bulunması durumunda uy-

gulamaya yönelik alan kullanım oranları, otopark, yeşil alan ve benzeri sosyal ve teknik altyapı

kullanımlarına ilişkin detaylar ile gerektiğinde bağımsız bölüm sayısı, plan raporu ve plan not-

larında ayrıntılı olarak açıklanır.

Gösterim (lejand) teknikleri

MADDE 10 – (1) Her türlü mekânsal plan, kendi kademesinin ve yapılış amacının ge-

rektirdiği çizim ve gösterim tekniğine göre hazırlanır.

(2) Planlar, Bakanlıkça belirlenen ve EK-1 Gösterimler başlığı altında yer alan EK-1a

Ortak Gösterimler, EK-1b Mekânsal Strateji Planları Gösterimleri, EK-1c Çevre Düzeni Planı

Gösterimleri, EK-1ç Nazım İmar Planı Gösterimleri, EK-1d Uygulama İmar Planı Gösterimleri

ve EK-1e Detay Kataloğuna uygun olarak hazırlanır.

(3) Gösterim listesine ilişkin teklif niteliğinde olan, öznitelikler ve kodlamalar ile plan-

ların özelliği gereği ihtiyaç duyulacak gösterim tür ve tipi Bakanlıkça değerlendirilerek uygun

görülen gösterimler, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bakanlıkça ilan edilmeyen gös-

terim planlarda uygulanamaz.

Standartlar

MADDE 11 – (1) İmar planlarının yapımı ve değişikliklerinde planlanan alanın veya

bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak kentsel, sosyal ve teknik

altyapı alanlarında bu Yönetmeliğin EK-2 Tablosunda belirtilen asgari standartlara ve alan bü-

yüklüklerine uyulur.

(2) Asgari standartların Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda veya çevre düzeni

planı ile belirlenmesi durumunda belirlenen standartlara uyulur.

(3) Planda yerleşik alan olarak belirlenen alanlarda yapılacak imar planı revizyon ve

değişikliklerinde, bu Yönetmelikte belirtilen eğitim, sağlık ve ibadet kullanımlarına ilişkin as-

gari alan büyüklüğünün karşılanamaması durumunda ilgili kamu kurum ve kuruluşunun teklifi

doğrultusunda veya görüşü alınarak alan büyüklüğü plan ile belirlenir.

(4) Sit alanlarında; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının fiziksel ve mülkiyet dokusu

özellikleri, mevcut sosyal ve teknik altyapı tesisleri, koruma-kullanma dengesi, planlanan alanın

şartları ile ihtiyaçları gözetilerek kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan standartları, yaya ve

taşıt yolları genişlikleri koruma amaçlı imar planı kararları ile belirlenir.

(5) Planlarda, turizm merkez ve bölgelerinde yılın belirli dönemlerinde ikamet edilen

konut alanlarında nüfusun gelecekte sürekli yerleşeceği varsayılarak gerekli kentsel, sosyal ve

teknik altyapı alanları ile ihtiyaca karşılık gelecek otopark alanlarının ayrılması zorunludur.

Bu alanlar, ayrıldığı amaca uygun yapılaşma gerçekleşinceye kadar park, çocuk bahçesi veya

spor alanı olarak kullanılabilir.

(6) İmar planları hazırlanırken varsa ulaşım planı dikkate alınarak otopark düzenlemesi

yapılır. İmar planında otopark alanı ayrılırken, alan kullanım kararına bağlı olarak yerleşik ve

hareketli nüfusun oluşturacağı trafik yoğunluğu dikkate alınarak semt veya bölge otoparkı
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düzenlenir. İmar planlarında otopark alanları ayrılırken otoparkın hizmet vereceği bölgenin

sosyal, kültürel ve ekonomik durumu ile kalıcı ve hareketli nüfusun oluşturacağı trafik yoğun-

luğu dikkate alınır. Bu bölgelerde ulaşım planlarının yapılması esastır. Bölgesel otopark alanları

ayrılırken ulaşım planları dikkate alınır.

Yürüme mesafeleri

MADDE 12 – (1) İmar planlarında yürüme mesafeleri; eğitim, sağlık ile yeşil alanların

hizmet etki alanındaki nüfusun erişme mesafesi topoğrafya, yapılaşma, yoğunluk, mevcut doku,

doğal ve yapay eşikler dikkate alınarak planlanır. Bu fıkrada belirtilen hususlar uygun olması

halinde ikinci ve üçüncü fıkralardaki  asgari yürüme mesafelerine uyulur.

(2) İmar planlarında; çocuk bahçesi, oyun alanı, açık semt spor alanı, aile sağlık mer-

kezi, kreş, anaokulu ve ilkokul fonksiyonları takriben 500 metre, ortaokullar takriben 1.000

metre, liseler ise takriben 2.500 metre mesafe dikkate alınarak yaya olarak ulaşılması gereken

hizmet etki alanında planlanabilir.

(3) Ayrıca imar planlarında; dini tesislerden küçük cami takriben 250 metre, orta (semt)

cami takriben 400 metre mesafe dikkate alınarak yaya olarak ulaşılması gereken hizmet etki

alanında planlanabilir. Mescitler ise yerleşik veya hareketli nüfusa göre takriben 150 metre

hizmet etki alanında yapılabilir.

(4) Brüt nüfus yoğunluğu 100 kişi/ha ve daha az olan yerleşim bölgelerinde, dağınık

kırsal nitelikli yerleşmelerde veya yerleşik alanlarda uygun büyüklük ve nitelikte alan buluna-

maması halinde veya bu fonksiyonlara ulaşımı zorlaştıran doğal ya da yapay eşikler olması

nedeniyle yürüme mesafeleri artırılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mekânsal Strateji Planlarına Dair Esaslar

Planlama alanı

MADDE 13 – (1) Mekânsal strateji planı;

a) Ülke bütünü ile karasuları ve münhasır ekonomik bölgeleri kapsayacak şekilde ülke

düzeyinde,

b) Metropoliten bölgeler, gelişme odakları, yeni kentler, gelişme koridorları, üretim,

arz ve tüketim akımları ve ilişkileri, kentsel ve bölgesel ağlar, yerleşmelerin yoğunluğu, ulaşım

ilişkileri ve fiziksel eşikler gibi etkenler dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenen havza

ya da bölgeleri kapsayacak şekilde bölge düzeyinde,

hazırlanır.

Planlama ilkeleri ve esasları

MADDE 14 – (1) Mekânsal strateji planlarında;

a) Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması,

b) Afet zararlarının azaltılmasına yönelik olarak tehlike ve risklerin analiz edilerek ta-

nımlanması ve tedbirlerin alınması,

c) Kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması,
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ç) Ekonomik ve sosyal gelişme için gerekli olan altyapı, hizmet ve üretim faaliyetlerinin

kentsel ve kırsal tüm alanları kapsayacak şekilde kalkınma politikalarına uygun olarak dağıtıl-

ması,

d) Kamu yararı, kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve saydamlığın sağlanması,

e) Planlamayı etkileyecek ve planlamadan etkilenecek kamu kurum ve kuruluşları, kal-

kınma ajansları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve özel

sektör temsilcilerinin katılımı ile farklı uzmanlık alanlarını içeren çok disiplinli bir yapıda ha-

zırlanması,

f) Ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel öncelikler arasında tamamlayıcılık ve bütünsellik

ilişkisinin kurulması,

g) Yenilikçi, esnek ve rekabetçi bir ekonomik yapının oluşturulması için gerekli me-

kânsal düzenlemelerin yapılması,

ğ) Değişen koşullara uyum sağlanması,

h) Mekânsal uyumun gözetilmesi,

ı) Yaşam kalitesinin artırılması,

i) Kentsel ve kırsal alanlar arası mekânsal ilişkilerin güçlendirilmesi,

j) Araştırma, analiz ve sentez raporları ile bunların gerektirdiği çalıştayların gerçekleş-

tirilmesi sonucunda çıkacak verilere dayanarak hazırlanması,

esastır.

Planın unsurları

MADDE 15 – (1) Mekânsal strateji planları sektörel ve tematik paftalar ile plan rapo-

rundan oluşur.

(2) Yerleşmeler sistemi ve kentleşme, ulaşım sistemi, su, risk, altyapı, ekonomi ve özel

uzmanlaşma bölgeleri, geliştirilmesi kısıtlı veya özel koşullarla tanımlanan alanlar, özel ilkeler

doğrultusunda planlanması gerekli alanlar ve benzeri konularda sektörel ve tematik karar paf-

taları hazırlanır.

(3) Bölge mekânsal strateji planları hazırlanırken, bölgenin özellikleri gözetilerek sek-

törel ve tematik pafta konuları çeşitlendirilebilir.

(4) Mekânsal strateji planı raporu; vizyon ve öncelikler, ilkeler, amaç, kapsam, hedefler

ve stratejiler, sektörel ve tematik kararlar, plan hükümleri ve eylem planı konu başlıklarını içe-

recek şekilde hazırlanır.

(5) Kullanılacak olan gösterim teknikleri, sektörel ve tematik paftaların niteliğine ve

ölçeğine göre planın hazırlanması sırasında geliştirilebilir ve bu Yönetmelik ekinde yer alan

gösterimlerinden farklılıklar gösterebilir. Gerektiğinde diğer plan türlerine ilişkin gösterimler

kullanılabilir.

Uygulama ve izleme

MADDE 16 – (1) İlgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan sektörel planların havza veya

bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına ve çevre düzeni planlarına uyumu sağlanır.
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(2) Mekânsal strateji planlarının uygulamaları, ilgili kurum ve kuruluşların faaliyet ra-

porlarından da faydalanılarak hazırlanacak raporlar ile izlenir. Bu raporlar, uygulama döne-

minde belirlenen sorunlar ve seçenekli çözüm önerilerini içerecek biçimde hazırlanır, ilgili ku-

rum ve kuruluşlar ile koordinasyon içerisinde değerlendirilir ve gerektiğinde güncellemeler

yapılır.

(3) Yeni gelişmeler ve bölgesel dinamikler dikkate alınarak ihtiyaç duyulan dönemlerde

mekânsal strateji planları revize edilir.

Veri yapısı ve analizler

MADDE 17 – (1) Mekânsal strateji planlarının hazırlanması sürecinde, aşağıda genel

başlıklar halinde belirtilen konular ile diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler

elde edilir; bu veriler kapsamında etüt ve analizler yapılır:

a) Planlama alanının dünya ve bölgesindeki yeri; coğrafi konumu ve tanımı, ekonomik

ilişkileri, uluslararası ve bölgesel gelişmeler, taraf olunan uluslararası ve ikili antlaşmalar ve

kuruluşlar, uluslararası antlaşmalardan gelen yükümlülükler ve benzer konular.

b) Gelişmesi kısıtlanacak veya özel koşullara sahip alanlar; deprem, heyelan, taşkın,

iklim değişikliği gibi belirli bir tehlikenin söz konusu olduğu alanlar, biyolojik çeşitlilik açı-

sından önemli olan, tarımsal ekosistemler ve ormanlar, tatlı su ekosistemleri ve su kaynakları,

kıyı ekosistemleri gibi endemik türlerin bulunduğu veya ekolojik açıdan önemli alanlar ile

doğa koruma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli park, tabiatı koruma alanı, yaban ha-

yatı koruma alanı, sit alanları ve benzer konular.

c) Yerleşmeler sistemi ve şehirleşme; yerleşme kademelenmesi, yerleşmeler arası iliş-

kiler, yerleşme büyüklükleri, nüfus değişimleri ve demografik eğilimler, yerleşmelerin sosyal

yapıları, uzmanlaşma alanları, odak noktaları, kentsel dönüşüm odakları, cazibe merkezleri,

konut stratejileri, yeni kentler, kır kent ilişkisi ve kent-bölgeler ve benzer konular.

ç) Sektörlerin mekânsal eğilimleri; kalkınma planı, sektörel (tarım, sanayi, madencilik,

ulaşım, hizmetler, ticaret, turizm, konut, inşaat vb.) planlar ve ulusal strateji belgeleri ile üst

ölçekli planlarda öngörülen sektörel gelişmeler, stratejik yatırımlar, gelişme odak ve koridorları,

yeni kentler, üretim bölgeleri, bölgesel ölçekli kamu projeleri ve yatırım kararları, kültür ve

turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve benzer konular.

d) Temel altyapı ve ulaşım; karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı,

limanlar, havaalanları, demiryolları, karayolu ağları, Trans-Avrupa ulaşım sistemi vb. projeler,

enerji nakil hatları ve koridorları, enerji altyapıları ve potansiyelleri, boru hatları, lojistik mer-

kezler, kara, deniz ve hava giriş kapıları ve benzer konular.

(2) Gerekli görülmesi halinde planın yeri ve niteliğine göre ilave etüt ve analizler ilgili

kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çevre Düzeni Planlarına Dair Esaslar

Planlama alanı

MADDE 18 – (1) Çevre düzeni planı; coğrafi, sosyal, ekonomik, idari, mekânsal ve

fonksiyonel nitelikleri açısından benzerlik gösteren bölge, havza veya en az bir il düzeyinde

yapılır.
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Plan ilke ve esasları

MADDE 19 – (1) Çevre düzeni planları hazırlanırken;

a) Varsa mekânsal strateji planlarına uygunluğun sağlanması,

b) Yeni gelişmeler ve bölgesel dinamiklerin dikkate alınması,

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının mekânsal kararları etkileyecek nitelikteki bölge

planı, strateji planı ve belgesi, sektörel yatırım kararlarının dikkate alınarak değerlendirilmesi,

ç) Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve ekonomik kararların bir

arada değerlendirilmesi,

d) Tarihi, kültürel yapı ile orman alanları, tarım arazileri, su kaynakları ve kıyı gibi

doğal yapı ve peyzajın korunması ve geliştirilmesi,

e) Doğal yapının, ekolojik dengenin ve ekosistemin sürekliliğinin korunması amacıyla

arazi kullanım bütünlüğünün sağlanması,

f) Ulaşım ağının arazi kullanım kararlarıyla birlikte ele alınması suretiyle imar planla-

rında güzergahı netleştirilecek yolların güzergah ve yönünün genel olarak belirlenmesi,

g) Çevre sorunlarına neden olan kaynaklara yönelik önleyici strateji ve politikaların

belirlenerek arazi kullanım kararlarının oluşturulması,

ğ) İmar planlarına esas olacak şematik ve grafik dil kullanılarak arazi kullanım kararları

ile koruma ve gelişmenin sağlanması,

h) Afet tehlikelerine ilişkin mevcut raporlar ve jeolojik etütler dikkate alınarak afet risk-

lerini azaltıcı önerilerin dikkate alınması,

esastır.

(2) Çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde, planlama alanı sınırları kapsamın-

da aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile diğer konularda ilgili kurum ve kuru-

luşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında analiz, etüt ve araştırmalar yapılır:

a) Sınırlar.

b) İdari ve bölgesel yapı.

c) Fiziksel ve doğal yapı.

ç) Sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, doğal karakteri korunacak alanlar.

d) Ekonomik yapı.

e) Sektörel gelişmeler ve istihdam.

f) Demografik ve toplumsal yapı.

g) Kentsel ve kırsal yerleşme alanları ve arazi kullanımı.

ğ) Altyapı sistemleri.

h) Yeşil ve açık alan kullanımları.

ı) Ulaşım sistemleri.

i) Afete maruz ve riskli alanlar.

j) Askeri alanlar, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri.

k) Planlama alanına yönelik bölgesel ölçekli kamu projeleri ve yatırım kararları.
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l) Her tür ve ölçekteki plan, program ve stratejiler.

m) Göller, barajlar, akarsular, taşkın alanları, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve ben-

zeri hidrolojik, hidrojeolojik alanlar.

n) Çevre sorunları ve etkilenen alanlar.

(3) Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması sürecinde planlama alanı sınırları kapsamın-

daki tüm veriler 1/25.000 ölçekli harita hassasiyetinde hazırlanır.

(4) Plan hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulan veri, bilgi ve belgeler; ilgili veriyi hazırla-

makla sorumlu kurum ve kuruluşlardan, bilimsel çalışmalardan ve uzmanlarca arazide yapıla-

cak çalışmalardan elde edilir.

(5) Planlama sürecinde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri kulla-

nılarak güncellenebilir ve sorgulanabilir sayısal veri tabanı oluşturulur.

Revizyon ve değişiklikler

MADDE 20 – (1) Çevre düzeni planının ihtiyaca cevap vermediği hallerde veya planın

vizyonu, amacı, hedefleri, stratejileri, ilke ve politikaları açısından plan ana kararlarını, sürek-

liliğini, bütünlüğünü etkilemesi halinde çevre düzeni planı bütününde revizyon yapılır. Çevre

düzeni planı revizyonu;

a) Nüfusun yerleşim ihtiyaçlarının karşılanamaması,

b) Planın temel strateji ve politikalarını değiştirecek bölgesel ölçekli yatırımların ortaya

çıkması,

c) Yeni verilere bağlı olarak, sonradan ortaya çıkabilecek ve bölgesel etkiye yol açabi-

lecek arazi kullanım taleplerinin oluşması,

ç) Yeni gelişmeler ve bölgesel dinamiklerde değişiklik olması,

durumunda yapılır.

(2) Çevre düzeni planı ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğü bozmayacak nitelikte,

plan değişikliği yapılabilir. Çevre düzeni planı değişikliklerinde;

a) Kamu yatırımlarına,

b) Çevrenin korunmasına,

c) Çevre kirliliğinin önlenmesine,

ç) Planın uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve maddi hataların giderilmesine,

d) Değişen verilere bağlı olarak planın güncellenmesine,

dair yeterli, geçerli ve gerekçeleri açık olan, altyapı etkilerini değerlendiren raporu içe-

ren teklif ve talepler; idarece planın temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik

ve yasal çerçevede değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İmar Planlarına Dair Esaslar

İmar planı ilkeleri

MADDE 21 – (1) İmar planları, varsa kadastral durum işlenmiş, en son onaylı halihazır

haritalar üzerine çizilir. Kıyı alanlarında yapılan imar planlarında onaylı kıyı kenar çizgisinin

paftalarda gösterilmesi zorunludur.
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(2) Nazım ve uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak ha-

zırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay

yetkisinin aynı idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak

onaylanabilir.

(3) İmar planları, planlama alanına ilişkin inceleme, araştırma, etüt ve eşik analizi ça-

lışmalarının değerlendirilmesinden elde edilen senteze dayalı olarak hazırlanır.

(4) İmar planlarının, yeterliliği haiz müellifler tarafından kanun ve yönetmelik hüküm-

lerine göre gerekli teknik araştırmalar yapılarak hazırlanması zorunludur. Bu Yönetmelik hü-

kümlerine uygun olarak hazırlanan planlar ve bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklik

teklifleri yetkili idarelere karar alınması için sunulur.

(5) İmar planlarında, planlama alanının niteliğine göre mevzuatta öngörülen sağlık ko-

ruma bantları, güvenlik bölgesi ve benzeri koruma kuşakları gösterilir. İmar planları, varsa

stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak hazırlanır ve planlarda bu konuda

gerekli tedbirler alınır.

(6) Onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda

imar planları hazırlanamaz.

(7) İmar planına esas onaylı jeolojik-jeoteknik etüt veya mikro bölgeleme raporlarındaki

yerleşime uygunluk durumu haritalarına uyulması zorunludur. İmar planlarının hazırlanmasın-

da, varsa öncelikle mikro bölgeleme etütleri, yoksa yerleşim alanının planlanmasına yönelik

uygun jeolojik-jeoteknik etütler kullanılır.

(8) Çevre kirliliği oluşturmayan mevcut veya ilave ihtiyaç duyulan sosyal ve teknik alt-

yapı alanlarının, öncelikle söz konusu hizmetleri yürütmekle yükümlü kurum ve kuruluşların

varsa kendi mülkiyeti veya tasarrufundaki alanlar üzerinde planlanması esastır.

(9) İnsan sağlığı ve güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı olumsuz etkileri olan

enerji nakil hatları, dere koruma kuşakları, taşkın risk alanları, afete maruz alanlar ve benzeri

alanlara ilişkin kurum ve kuruluş görüşleri imar planlarına yansıtılır.

(10) İmar planlarında Ticaret+Konut, Ticaret+Turizm+Konut, Turizm+Ticaret karma

kullanım alanlarında konut kullanımına da yer verilmesi halinde, konut kullanım oranları be-

lirtilerek, konut kullanımının gerektirdiği sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılması zorun-

ludur. İmar planlarında konutun yer aldığı karma kullanımlarda konut kullanım oranının belir-

tilmediği hallerde en fazla % 30 konut kullanabileceği varsayılır.

(11) İmar planlarında, özel proje alanı olarak belirlenen yerlerde nüfus veya yapı yo-

ğunluğu ile kullanım ve yapılaşmaya ilişkin kararlar belirtilir.

(12) İmar planlarında araç trafiğinin azaltılması, toplu taşıma ve yaya öncelikli bir ula-

şım sisteminin kurgulanması esastır. Toplu taşım araçlarının kullanımının teşvik edilmesi ama-

cıyla park et - devam et sisteminin yaygınlaştırılmasına ve toplu taşım duraklarının veya istas-

yonlarının bulunduğu etki alanında otopark alanları ayrılması ve birbirine entegre olmasına

ilişkin imar planlarında kararlar getirilir.
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(13) İmar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan, yol ve

diğer mekânsal ihtiyaçlar gözetilir.

(14) İmar planlarında, sosyal altyapıya yönelik standartlarının sağlanabilmesi açısından

imar adalarının çok küçük ve parçalı oluşturulmayacak şekilde imar yollarının düzenlenmesi

esastır.

Eşik analizi

MADDE 22 – (1) Planların hazırlanması sürecinde yerleşilebilir alanların belirlenmesi

amacıyla, kurum ve kuruluşlardan alana ilişkin toplanan doğal ve fiziki bilgilerin, alana özgü

yapılan etütler ile diğer tüm veriler birlikte değerlendirilmek suretiyle, gerek duyulan ölçeklerde

halihazır haritalar üzerinde üst üste çakıştırılması ile eşik analizi hazırlanır.

(2) Eşik analizinde; topografik, jeolojik-jeoteknik, hidrojeolojik yapı özellikleri ile arazi

kullanımı, tarım ve orman alanları, içme suyu havzaları, sit ve diğer koruma alanları, hassas

alanlar, kıyı, altyapı, doğal ve fiziki veriler ile afet tehlikeleri analiz edilerek bir arada değer-

lendirilir.

(3) İmar planlarının hazırlanması sürecinde eşik analizinin yapılması zorunlu olup, plan

kararlarının oluşturulmasında temel plan altlığı olarak kullanılır.

Nazım imar planı

MADDE 23 – (1) Nazım imar planında karar düzeyi ve içerikleri bakımından, uygu-

lama imar planındaki detay kararlar alınmaması esas olup, uygulamaya dönük kararlar uygu-

lama imar planlarında belirlenir.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, nazım imar planlarında, sosyal ve teknik altyapı alanları

ve kamuya ayrılan alan dengeleri gözetilmek suretiyle uygulama imar planlarının yapım etapları

belirlenebilir.

(3) Ulaşım sisteminin yolculukların mesafesini kısaltacak şekilde tasarlanması esastır.

(4) Park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan gibi açık alanların mahalle ve semt ölçe-

ğinde merkezlerle birlikte tasarlanması esastır.

(5) Açık ve yeşil alan ile diğer sosyal ve teknik altyapı alanları bir bütün olarak, erişi-

lebilir şekilde merkezlerle birlikte planlanmalıdır.

(6) Nazım imar planlarının hazırlanması sürecinde, planlama alanı sınırları kapsamında

aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde

edilir; bu veriler kapsamında analiz, etüt ve araştırmalar yapılır:

a) İdari sınırlar.

b) Jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik yapı.

c) Yerleşme alanlarının karakteristik özellikleri ile mekânsal gelişme eğilimleri ve po-

tansiyelleri.

ç) Yenileme, sağlıklaştırma, dönüşüm bölgelemeleri.

d) İklim özellikleri.

e) Bitki örtüsü.
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f) Toprak niteliği ve tarımsal arazi kullanımı.

g) Ekolojik yapı (ekosistem tipleri, flora ve fauna varlığı).

ğ) Koruma statüsü verilmiş alanlar, hassas alanlar (sit alanları, uluslararası sözleşmelerle

korunan alanlar, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı,

tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme alanı, yaban hayatı koruma alanı, tür koruma

alanı, içme suyu havzaları koruma alanları ve diğerleri).

h) Orman alanları, mera, yaylak, kışlak alanları.

ı) Kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgeleri, turizm merkezleri.

i) Organize sanayi bölgeleri, kapasite ve doluluk oranları.

j) Genel peyzaj öğeleri, makroform analizi.

k) Demografik yapı ve nüfusun demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, çalışma, eğitim,

medeni hal).

l) Sosyal yapı.

m) Ekonomik yapı.

n) Ana ulaşım sistemi (Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, terminal, gar, liman

ve havalimanı).

o) Çevre sorunları.

ö) Lojistik merkez alanları.

p) Sektörel yapı (tarım, sanayi, hizmet, ulaşım, enerji, maden, konut vb.).

r) Katı atık depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri.

s) İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri.

ş) Atık su deşarj yerleri.

t) Tarımsal sulama alanları.

u) Ruhsatlı maden sahaları.

ü) Askeri alanlar, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri, mania planları.

v) Doğal afet tehlikeleri ve kentsel riskler, varsa risk yönetimi ve sakınım planları.

y) Mevcut arazi kullanımı, yapılaşma durumu, mülkiyet yapısı.

z) Çevre düzeni planı kararları ve yürürlükteki imar planları.

Uygulama imar planı

MADDE 24 – (1) Uygulama imar planlarının tamamı bir aşamada yapılabileceği gibi

sosyal ve teknik altyapı alanı dengeleri gözetilerek etaplar halinde de yapılabilir.

(2) Nazım imar planları üzerinde gösterilen sosyal ve teknik altyapı alanlarının konum

ile büyüklükleri, toplam standartların altına düşülmemek, nazım imar planının ana kararlarını,

sürekliliğini, bütünlüğünü ve genel işleyişini bozmamak ve hizmet etki alanı içinde kalmak

şartı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü dikkate alınarak uygulama imar planlarında değiş-

tirilebilir.

(3) Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan,

otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muh-

tarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar

ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.
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(4) Uygulama imar planlarında yapılaşma koşullarına ilişkin olarak; ayrık, bitişik, blok

yapı nizamı ile Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Kat Alanları Kat Sayısı (KAKS), emsal, bina

yüksekliği, yapı yaklaşma mesafeleri belirlenir.

(5) Araç trafiğine ayrılmış şerit sayısını azaltmamak ve ilgili TSE standartlarına uymak

kaydıyla; taşıt yollarının yaya, engelli ve bisiklet kullanımına ayrılmış kısımlarının genişlikleri,

nazım imar planında değişikliğe gerek olmaksızın uygulama imar planında artırılabilir.

(6) Uygulama imar planlarında, öncelikle engelliler, çocuklar ve yaşlılar gibi kamu

ortak mekânlarını kullanmakta zorluk çeken ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin kentsel kul-

lanımlara, sosyal altyapı alanlarına erişimini ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbir-

lerin alınması amacıyla tasarım ilkeleri geliştirilmesi esastır.

(7) Uygulama imar planlarında yaya ve bisiklet yolları ile bisiklet park yerleri uygulama

ilkeleri geliştirilmesi esastır.

(8) İlgili mevzuatına göre koruma altına alınmış, tescil edilmiş doğal ve kültürel var-

lıklar, bunların ayrılmaz parçası olan eklentileri, bahçe avlu duvarları, varsa tescilli tek yapıların

koruma alanları, sokak dokuları gibi bütünleyici unsurları ile varsa koruma alan sınırları plan-

larda ayrıntılı olarak gösterilir. Ayrıca, varsa tescile değer yapıların tespit edilmesi halinde de-

ğerlendirilmek üzere ilgili idaresine bildirilmesi esastır.

(9) Nazım imar planlarında karma kullanım olarak belirlenen fonksiyonların, uygulama

imar planlarında ayrıştırılması esastır.

(10) Uygulama imar planlarının hazırlanması sürecinde, aşağıda genel başlıklar halinde

belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında

aşağıdaki analiz ve araştırmalar yapılır:

a) Nazım imar planı kararlarının analizi.

b) Planlama alanının sınırları.

c) Mevcut yapı yoğunluğu ve doku analizi.

ç) Yapı adalarının ve yapıların konumu ve özellikleri.

d) Yapılaşma ve yaklaşma mesafeleri.

e) Mevcut nüfus yoğunluğu ve dağılımı.

f) Sosyal altyapı tesisleri.

g) Teknik altyapı tesisleri.

ğ) Mülkiyet yapısı ve kamu mülkiyetindeki alanlar.

h) Tescilli eser, anıt vb. tarihi ve kültürel varlıklar.

ı) Hizmetlere erişilebilirlik.

i) Afet tehlikelerinin dikkate alındığı yerleşime uygunluk durumunu belirlemeye yönelik

jeolojik etütler.

j) Topografya, eğim vb. eşikler.

k) Göl, baraj, akarsu, taşkın alanı, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları vb. hidrolojik, hid-

rojelojik yapı.
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l) Ulaşım sistemi ve kademelenmesi, durak-istasyon noktaları.

m) Trafik düzeni ve güvenliği, yollar ve kavşaklar ile ilgili ilkeler, yapı ve tesislerden

karayoluna geçiş yolu bağlantısı yapılabilecek kesimler.

n) Yaya bölgeleri, yaya ve bisiklet yolları.

o) Otopark kapasitesi ve dağılımı.

ö) Açık ve kapalı alan kullanımları ve ilişkileri.

p) Toplanma alanları.

r) Hizmet alanlarının yer seçimi ve büyüklüğü.

s) Kentsel tasarım projesi yapılacak alanlar ve ilkeleri.

ş) Ulaşım güzergahları.

t) Havalimanı, liman ve iskeleler.

u) Gar ve istasyon alanları.

ü) Lojistik alanlar.

İmar planı revizyonu ve ilaveleri

MADDE 25 – (1) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının müm-

kün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla

planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yö-

netmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır.

(2) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mev-

cut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde,

bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak ilave imar planı yapılabilir.

İmar planı değişiklikleri

MADDE 26 – (1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğü-

nü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nes-

nel gerekçelere dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yü-

rürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan de-

ğişikliği yapılamaz.

(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçül-

tülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.

Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi

gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.

b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait

sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap

ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer

alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştiril-

mesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kal-

ması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına

müsait olması zorunludur.
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c) Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının altına

düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları, düzenleme or-

taklık payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alanlarda kullanı-

labilir. Ancak yol hariç düzenleme ortaklık payına tabi bir kullanımın kamu ortaklık payına

tabi bir kullanıma dönüştürülmek istenilmesi halinde, düzenleme ortaklık payına tabi alanın

hizmet edeceği etki alanında eşdeğer bir alan ayrılır.

(4) Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim

özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin

silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi

esas alınarak yapılır.

(5) İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değişti-

rilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:

a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak

plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.

b) Nüfus yoğunluğuna bağlı olmaksızın, kat adedinin artırılmasının istenmesi duru-

munda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bütün yollardaki

karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır.

K = [(Y1 + Y2)/2] + 7,00 m

Yukarıdaki formülde;

K = Karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (metre),

Y1 = Yolun bir cephesine önerilecek yapının yüksekliği,

Y2 = Yolun diğer cephesinde önerilecek yapının yüksekliğini,

ifade eder.

c) Parsellerin birleştirilmesi ve yapı düzeni değişikliği içeren, kat adedinin artırılmasına

yönelik uygulama imar planı değişikliklerinde de yukarıdaki formüle uyulması esastır.

(6) İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı

değişikliklerinde:

a) Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.

b) Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır.

c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu,

10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının

elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan

mahreç alamaz.

ç) İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.

d) İmar planlarında Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karayolla-

rında yapılacak her türlü değişiklikte bu Kuruluştan alınacak görüşe uyulur.

e) Plan alanındaki trafik hacimleri ile yeni getirilen kullanımların trafik üretme ve trafik

çekme hacimleri dikkate alınarak yol ve kaldırım genişlikleri belirlenir.
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(7) Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde,

kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla

ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Koruma Amaçlı İmar Planlarına Dair Esaslar

Koruma amaçlı imar planı hazırlama ilkeleri

MADDE 27 – (1) Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında aşağıdaki ilkelere

uyulur:

a) Koruma amaçlı imar planları, varsa etkileşim geçiş sahaları da göz önünde bulundu-

rularak ve sit alanının bütününü kapsayacak şekilde veya uygun görülen etaplar halinde, içinde

bulunduğu yerleşme ile ilişkileri kurularak hazırlanır.

b) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel ve kentsel arkeolojik sitler ile ko-

ruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde ilgili bakanlıkların koruma ve kullanma

esaslarına ilişkin görüşü alınır.

c) Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması aşamasında tespit edilen sorunların

çözümü ve tarihi, kültürel, doğal çevrenin yaşanabilir ve sürdürülebilir biçimde korunabilmesi

için alana özgü stratejiler ile gerektiğinde tescilli kültür varlıkları ile sit alanları içindeki faali-

yetlerin ve yapı stokunun deprem, sel baskını, heyelan, yangın, kaya düşmesi ve benzeri afetlere

karşı daha dayanıklı ve güvenli hale getirileceğine ilişkin hedefler, stratejiler ve uygulama esas-

ları belirlenir.

ç) Koruma amaçlı imar planlarının hazırlandığı alanın nitelikleri gözetilerek ayrıca ta-

rihi, kültürel ve doğal yapısına ilişkin yapılmış araştırmalar da değerlendirilerek kullanım ka-

rarları ve yapılaşma koşulları belirlenir.

d) Koruma amaçlı imar planlarında ilgili mevzuatı gereği oluşturulan Tabiat Varlıklarını

Koruma Bölge Komisyonu veya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının uygunluk ka-

rarları alınmadan plan onaylanamaz.

e) Koruma amaçlı imar planı; daha geniş alanları kapsayan bir planın parçası olması

halinde, plan bütününde diğer alanlarla sürekliliği, bütünlüğü, uyumu ve erişilebilirliği dikkate

alınarak bütünleşik bir yaklaşım ile hazırlanır.

f) Doğal sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planı bölge komisyonu kararı ile birlikte,

tabiat varlıkları ve doğal sitler ile, tarihi arkeolojik, kentsel, kentsel arkeolojik sitler ve diğer

koruma statülerinin çakıştığı alanlarda ise ilgili Bakanlıkların görüşü alındıktan sonra ilgili Ta-

biat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı ile birlikte Bakanlığa sunulur. Planlar Ba-

kanlık tarafından uygun bulunması halinde onaylanır.

g) Planlama aşamasında sit alanı sınırları içerisinde tescilli olmayan ancak tescile konu

olabilecek kültür ve tabiat varlıkları hakkında envanter çalışması yapılarak ilgili kurul veya

komisyonların onayına sunulur.

ğ) Koruma amaçlı imar planlarında yenileme alanları belirlenmesi durumunda yenileme

projelerinin planda getirilmiş kararlara uygun hazırlanması esastır.
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h) Koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut

korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel kentsel doku özelliklerini

olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamaz.

ı) Uygulama imar planlarında mevcut tarihi yapıların, sokak dokularının korunması ve

yenilenmesini sağlayacak kararlar alınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bütünleşik Kıyı Alanları Planlarına Dair Esaslar

Planlama alanı

MADDE 28 – (1) Planlama alanı sınırı; kıyı ve coğrafi, ekonomik, sosyal, tarihsel ve

ulaşım bakımından etkileşimde olduğu doğal çevre, kullanım ve faaliyetler esas alınarak ve

gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Planlama ilkeleri

MADDE 29 – (1) Planlarda, bölgesel düzeyde, kıyı alanlarına yönelik sektörel eğilim-

ler, öngörüler ve hedeflere dayalı mekânsal stratejiler; kıyı alanları ve etkileşim alanlarına

odaklı olarak bütünsel bir yaklaşımla geliştirilir. Buna göre planlar hazırlanırken;

a) Kıyı alanlarında sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda; hassas ekosistemler ko-

runarak doğal ve kültürel kaynaklardan yararlanmada sektörler ve faaliyetler arası uyumun

sağlanması,

b) Kıyıya denizden veya karadan erişilebilirlik, kıyılardan yararlanmada kamu yararı

ve eşitlik ilkesi çerçevesinde stratejilerin geliştirilmesi,

c) Kıyı alanlarında yetki ve sorumluluğu olan kurumlar ve idareler ile kıyıda faaliyet

gösteren sektörler arası uyum ve eşgüdüme yönelik yönetim modelinin oluşturulması, planlama

ve yönetime ilişkin uygulama araçlarının geliştirilmesi,

ç) Kıyılarla ilgili bölgesel ve il düzeyinde yapılacak planlara ve çalışmalara yol göster-

mesi, şematik ve grafik planlama dili kullanılarak hazırlanması,

d) Planlama sürecinde kıyı alanlarının mevcut profilinin çıkarılması,

e) Var olan potansiyeller ve fırsatlarla birlikte sorunlar ve kısıtların ortaya konulması,

f) Alana ilişkin güncel bilgilerden hareketle alt bölgeler özelinde mekânsal gelişme ve

planlama stratejilerinin tarif edilmesi,

g) Stratejilerin hayata geçirilmesini sağlayacak ve kolaylaştıracak katılımcı bir yönetim

modelinin geliştirilmesi,

esastır.

(2) Bütünleşik kıyı alanları planlarının hazırlanması sürecinde, aşağıda genel başlıklar

halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsa-

mında deniz, akarsu, göl, gölet ve kara tarafındaki etkileşim bölgelerine ilişkin aşağıdaki analiz,

etüt ve araştırmalar yapılır:

a) Kıyı ekosistemi.

b) Afet tehlikeleri (deprem, heyelan, kaya düşmesi, su baskınları, tsunami,vb.).
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c) Dalga ve rüzgâr iklimi, su çevrim özellikleri, deniz akıntıları, fırtına kabarması, deniz

seviyesi yükselmesi.

ç) Kıyı kenar çizgisi ve sahil şeridi uygulamaları.

d) Ana ulaşım bağlantıları (Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu).

e) Limanlar, ticari iskeleler, balıkçı barınakları, boru hatları, tersaneler.

f) Deniz ticareti ve deniz ulaşımı.

g) Doğalgaz ve petrol ürünleri depolama iletim ve rafineri tesisleri.

ğ) Turizm ve konaklama tesisleri, yat ve kruvaziyer turizmi.

h) Balıkçılık, su ürünleri ve balık çiftlikleri.

ı) İçmesuyu sistemi, katı atık yönetimi ve hava kalitesi.

i) Sahil güvenlik, dalışa yasak bölgeler.

j) Yerleşim alanlarının kıyı yönünde ve kıyı ile ilişkili genişleme eğilimi.

(3) Bütünleşik kıyı alanları planları; kıyı alanlarında yetkili kurum ve kuruluşlar, yerel

yönetimler ve yatırımcıların, planlama, projelendirme ve uygulamalarına rehberlik eder.

ONUNCU BÖLÜM

Kentsel Tasarım Projelerine Dair Esaslar

Projenin hazırlanması

MADDE 30 – (1) Kentsel tasarım projesi yapılacak alanın sınırları imar planında gös-

terilebilir. Ancak kentsel tasarım projelerinin imar planından önce yapılmış olması halinde, bu

projelerdeki gerekli ayrıntılar imar planı kararlarında yer alır.

(2) Kentsel tasarım projelerinin bulunduğu yerleşme veya bölgenin gelişme ve yapı-

laşma hedefleri bütününde ele alınması ve projelerin yönlendirilmesi amacıyla büyük alan ge-

rektiren bölgelerde proje kapsamında gerektiğinde master plan hazırlanabilir.

(3) Kentsel tasarım projelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlı gerektiğinde

kentsel tasarım değerlendirme komisyonu kurulabilir.

(4) Uygulama imar planı onaylanmadan kentsel tasarım projeleri uygulanamaz.

(5) Kentsel tasarım projelerinde, alanın özelliğine göre doluluk-boşluk oranı, yapılar

arası ilişkiler, taşıt ve yaya hareketleri gibi mimari ve mekân tasarımına ilişkin ayrıntılar ile

doğal, kültürel, sosyal, ekonomik, ulaşım ve teknik altyapıya ilişkin veriler dikkate alınır.

(6) Kentsel tasarım projeleri, ölçeğin niteliğine göre farklı ayrıntıları içerecek şekilde

hazırlanır.

a) Kentsel tasarım projeleri genel olarak; koruma, sağlıklaştırma, iyileştirme, yenileme

politikalarını içeren, ulaşım, tasarım, fonksiyon ilkelerini ortaya koyan, çeşitli şemalar ve ta-

sarım ilke ve detayları ile desteklenen bir biçimde hazırlanır. Projede; alanın ihtiyaç programı

ve alan verileri doğrultusunda, açık mekânların kapalı mekânlarla birlikte düzenlenmesi, toplu

taşıma, taşıt, yaya, bisiklet, otoparklar, servis gibi genel ulaşım-dolaşım sorunlarının çözümü,

çevre düzenlemesi ve altyapıya ilişkin koşullar, çevre yapılarla ilişkilerin kurulması ve her

türlü düzenlemenin temel ilkeleri belirlenir.
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b) Kentsel tasarım projeleri ayrıntılı olarak; ada içi veya dışı, proje alanındaki ulaşım-

dolaşım ilişkileri ve açık-kapalı alanlara ilişkin tasarımlar, arazi ve yapı düzenlemelerine ilişkin

kotlandırmalar, yönlenme, bahçe mesafeleri, kütleler arası mesafe gibi kütle düzenlemeleri, iş-

levlerin yatay ve düşey dağılımları, bitkilendirmenin genel karakteri, su ögesi kullanımı, tüm

elemanların ölçülendirilmesi, malzemenin belirlenmesi, kütle, gabari, şematik plan çizimleri

gibi yapılara ait mimari konsept projeleri ile anlatım için uygun olabilecek ölçekte yeterli sayıda

görünüş, kesit, silüet, 3 boyutlu olarak arazi üzerinde modellenmesini içerir. Ayrıca detay listesi,

aydınlatma elemanları, yönlendirme ve tanıtım levhaları, çöp kutuları ve benzeri kent mobil-

yalarına ait ayrıntılar ve kesin proje raporu da bu çalışma kapsamında ele alınır.

(7) Kentsel tasarım projesi doğrultusunda mekânın imge, anlam ve kimlik kazanmasını,

estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak

şekilde düzenlenmesini amaçlayan ve mekânsal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya

yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek şekilde kentsel tasarım rehberi hazır-

lanır.

(8) Yaya bölgeleri ve meydanların planla ve tasarım ile geliştirilmesi esastır.

(9) Sokak ve binaların tasarımında erişilebilirlikle beraber mekânların aydınlatılması,

sokakların birbiriyle ilişkisi, sokak ve meydanlara güvenli erişim ortamının sağlanması da esas

alınır.

(10) Kentsel tasarım projesine ilişkin Bakanlıkça usul ve esas belirlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çevre Düzeni Planı ve İmar Planlarının Onayı,

İlanı ve Kesinleşmesi

Planların sunulması

MADDE 31 – (1) İdare; onaylanmak üzere iletilen plan tekliflerini, öncelikle eksik

belgesinin olup olmadığı yönünden inceler, eksik belgesi bulunanların eksikliklerinin ilgilisince

30 gün içinde tamamlanmak üzere iade eder.

(2) Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, planın kademesi ve

türüne göre üst kademe planlar, planlama esasları, yapılan analiz ve kararlar ile birlikte gerek-

çesi, planın kent bütününe ve çevresine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesi, kent-

sel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanması, kentsel doku ve yaşanabilirlik hususları

kapsamında değerlendirilir.

(3) Plan paftası, plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz ol-

mayan, müellif tarafından yapılmayan ve imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine

sunulamaz.

(4) İmar planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya maliklerinin yasal vekilleri

tarafından sunulabilir. Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan

veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece belgelendirilmesi

ve planlanan alanın %20’sini aşmaması şartı aranır.
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Planların onaylanması ve yürürlüğe girmesi

MADDE 32 – (1) Çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı ile bu

planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikler idarelerin karar mercilerince onaylanarak yü-

rürlüğe girer. Ancak uygulama imar planı kesinleşmeden imar uygulaması yapılamaz.

(2) Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mev-

zuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce Bakanlık sistemi üze-

rinden Plan İşlem Numarası alınması zorunludur.

(3) Çevre düzeni planlarının kesinleşmeyen kısımlarını kapsayan imar planları onay-

lanmaz.

(4) Plan onaylamaya yetkili idarelerin karar mercilerince uygun görülmeyen imar planı

teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle idarelerce otuz gün içinde ilgilisine yazı ile bildirilir.

(5) Planlar plan notları, plan raporları ve ekleriyle birlikte onaylanır. Onay metninde

açıkça belirtilmese dahi plan raporu ve diğer eklerin plan paftaları ile birlikte onaylandığı kabul

edilir.

(6) Kesinleşen planların her bir paftasının önyüzüne Plan İşlem Numarası ile onay tarih

ve sayısının yazılarak mühürlenmesi zorunludur.

Planların ilanı, itirazlar ve kesinleşmesi

MADDE 33 – (1) Çevre düzeni planı ve imar planları onaylandığı tarihten itibaren en

geç on beş iş günü içinde otuz gün süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen

ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir.

(2) İmar planlarının nerede ve nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile yerel

veya ulusal basında veya ilgili muhtarlıklarda duyurulur.

(3) Planların askıya çıkarıldığına ve askıdan indirildiğine dair tutanaklar ilgili birim

amiri dahil iki imzalı olarak düzenlenir.

(4) Planlara itiraz, otuz günlük ilan süresi içinde idareye yapılır ve itirazlar idarece de-

ğerlendirilir. İdarenin karar merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay

işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı

süresinin sonunda kesinleşir.

(5) İtirazlar; askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilgili idare

karar merciine gönderilir ve en geç otuz gün içinde karara bağlanarak planlar kesinleşir.

(6) İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik ya-

pılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır.

(7) Onaylanmış planlarda yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de yukarıdaki usul-

lere tabidir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Planların Aleniyeti ve Denetimi

Planların aleniyeti ve dağıtımı

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte adı geçen her tür ve ölçekteki planlar, plan notları,

açıklama raporları ve ekleriyle birlikte alenidir. Bu aleniyeti sağlamak planı onaylayan idarenin

görevidir.
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(2) İdareler; mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planlarının tama-

mını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar halinde ya da sayısal ortamda çoğaltarak, tespit

edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir. Ayrıca idareler, internet sayfasında sürekli yayım-

lamak suretiyle de planlara aleniyet sağlayabilir.

(3) Planların aleniyetini sağlamak ve toplumu bilgilendirmek için, medya ve elektronik

haberleşmenin yanı sıra seminerler, konferanslar, sergiler ve toplantılar gibi araçlar da kulla-

nılabilir.

(4) Kesinleşen planlar idarelerce plan notları, plan raporu, onaya ilişkin karar, askı tu-

tanakları ve jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etütleri ile birlikte en geç on beş gün içe-

risinde Bakanlık tarafından belirlenen sayısal veri yapısına göre coğrafi bilgi sistemi ortamında

kaydedilerek, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Portalında yayımlanması için Bakanlığa iletilmek

üzere İl Müdürlüklerine gönderilir.

(5) Bu Yönetmeliğe göre hazırlanıp onaylanan mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin

revizyon, ilave ve değişikliklerine ilişkin coğrafi veri ve bilgilerin, idarelerce Bakanlar Kuru-

lunca belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ve coğrafi bilgi sistemi ortamında sayısal olarak

üretilmesi, elektronik ortamda ilan edilmesi ve Bakanlıkça tesis edilecek elektronik ortam üze-

rinden paylaşılması, arşivlenmesi ve güncellenmesi zorunludur.

Planların izlenmesi ve incelenmesi

MADDE 35 – (1) Planların, üst kademe planlara, bu Yönetmeliğe ve imar mevzuatına

uygunluğunun sağlanması planı yapan ve onaylayan idarelerin sorumluluğundadır. Belediye

ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, dışında il özel idarelerince onaylanan her tür ve

ölçekteki mekânsal planların; üst kademe planlara, 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Yönetmeliğe

uygunluğunu izleme ve inceleme işlerini Bakanlık yürütür.

(2) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, dışında il özel idarelerince

onaylanan mekânsal planlar kesinleştikten sonra incelenmek üzere en geç on beş gün içinde İl

Müdürlüğüne iletilir.

(3) Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri, plan notları,

plan raporu, onaya esas ilgili idare meclisi kararı ile diğer bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlıkça

belirlenen formatta ve sayısal ortamda iletilir.

(4) İletilen mekânsal planlar incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılır. Bakanlıkça,

planlarda; usul, şekil, üst ölçekli planlar ve Bakanlıkça yayımlanan yönetmeliklere aykırılık

tespit edilmesi halinde, gerekli düzeltmelerin yapılması ve aykırılığın giderilmesi amacıyla

ilgili idare bilgilendirilir.

(5) Bakanlık, planların incelenmesini resen veya İl Müdürlükleri aracılığı ile yapabilir.
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdarenin ve müellifin yükümlülükleri

MADDE 36 – (1) İdare ve plan müelliflerinin her tür ve ölçekteki plan yapımında bu

Yönetmeliğe uyması zorunlu olup, planlarda bu Yönetmelikte yer alan hükümlere aykırı ka-

rarlar getirilemez.

Planların elde edilmesi

MADDE 37 – (1) İdare; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre her tür ve ölçekte

plan yapımı, bu planlara altlık oluşturacak her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, mikro bölgeleme

çalışmaları ile danışmanlık ve araştırma işlerini, bu işlerde faaliyet gösteren, 4/1/2002 tarihli

ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler ile akdedecekleri protokoller çerçe-

vesinde 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ortak hizmet uygulamaları ile yaptırabileceği gibi

İller Bankası Anonim Şirketine yetki verilmek suretiyle ya da ihale yöntemi ile de temin ede-

bilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 2/11/1985 tarihli ve 18916 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Düzeni Plan-

larına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce onay maka-

mına sunulan veya idare meclisinin gündemine alınan plan teklifleri, bu Yönetmeliğin yürür-

lüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu planlar için

de plan işlem numarası alınması zorunludur.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yürürlükte olan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarında

yapılacak revizyon, ilave ve değişikliklerinde bu Yönetmeliğin nazım imar planları ile ilgili

hükümlerine uyulur.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılan gösterimlere

karşılık, yürürlüğe giren gösterimlerin mekânsal planlarda ve bu planlara ilişkin revizyon, ilave

ve değişikliklerinde kullanılması zorunludur.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) İdareler; yürürlükteki mekânsal planlarını bir yıl içinde Ba-

kanlıkça belirlenen veri yapısına uygun olarak coğrafi bilgi sistemi ortamında sayısallaştırılıp

Plan İşlem Numarası almak suretiyle Bakanlığa iletir. İdareler tarafından talep edilmesi ve Ba-

kanlıkça uygun görülmesi halinde sayısallaştırma hizmeti Bakanlık tarafından yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ SALÇA VE PÜRE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, domates salçası, domates püresi, biber salçası ve

biber püresinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, mu-

hafaza edilmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerini belir-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, domates salçası, domates püresi, biber salçası ve biber pü-

resini kapsar.

(2) Bu Tebliğ, ketçap, domates sosu ve benzeri domates ürünleri ile biberin doğal bile-

şenlerinin tat ve aromasını değiştirecek baharat, soğan, sirke gibi bileşenleri içerecek şekilde

çeşnilendirilmiş biber sosu ve benzeri biber ürünlerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Biber püresi: Biber pulpunun tekniğine uygun olarak işlenmesi ile üretilen ve suda

çözünür kuru madde miktarı (briksi), ilave tuz hariç en az %9 olan ürünü,

b) Biber salçası: Taze, olgun, sağlam, kırmızı renkli, acı veya tatlı biberlerin iyice yı-

kanıp ezildikten sonra ısıtılarak usulüne göre kabuk, çekirdek, lif gibi maddelerinden ayrılarak

ya da ayrılmaksızın elde edilen biber pulpunun ilave tuz hariç briksi en az %18 oluncaya kadar

koyulaştırılan ve fiziksel yollarla dayanıklı hale getirilen ürünü,

c) Domates püresi: Domates (Lycopersicum esculentum P.Mill) pulpunun tekniğine uy-

gun olarak işlenmesi ile üretilen ve ilave tuz hariç briksi en az % 7 olan ürünü,

ç) Domates salçası: Domates bitkisinin olgun, sağlam, kırmızı renkli ve taze meyvele-

rinin parçalandıktan sonra tekniğine uygun olarak kabuk, çekirdek ve lif gibi parçalarından ay-

rılarak elde edilen domates pulpunun ilave tuz hariç en az %28 brikse kadar koyulaştırılmasıyla

elde edilen ve fiziksel yollarla dayanıklı hale getirilen ürünü,

1) İkili (Duble) konsantre salça: Domates pulpunun tekniğine uygun olarak işlenmesi

ile üretilen ve ilave tuz hariç briksi en az %28 olan, fiziksel yollarla dayanıklı hale getirilmiş

ürünü,

2) Üçlü (Triple) konsantre salça: Domates pulpunun, tekniğine uygun olarak işlenmesi

ile üretilen ve ilave tuz hariç briksi en az %36 olan, fiziksel yollarla dayanıklı hale getirilmiş

ürünü,
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d) Pulp: Meyve veya sebzenin suyu ayrılmaksızın; soyularak veya bütün olarak, yeni-

lebilen kısımlarının ezilmesi ile elde edilen ürünü,

e) Siyah leke: Domates salçası ve domates püresinin işlenmesi esnasında, üretim hata-

ları sonucu oluşan ve ürünün kendisine ait olan yanık ürün parçaları veya uygun olmayan ham-

madde kullanılmasına bağlı olarak meyvenin bünyesinde oluşmuş siyah küfler ile domates

meyvesi dışında yaprak, sap ve yeşil kısımların yanmış parça veya parçacıklarının oluşturduğu

lekelerden 0,8 mm’den büyük olanları,

f) Yabancı madde: Domates salçası, domates püresi, biber salçası ve biber püresi üre-

timinde kullanılmasına izin verilen maddelerin dışındaki gözle görülebilen her türlü maddeyi

ifade eder.

Ürün özellikleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait özellikler aşağıda verilmiştir:

a) Domates salçası, domates püresi, biber salçası ve biber püresi kendine has renk, tat

ve kokuda olur, yabancı tat ve kokuda olmaz, yabancı madde içermez.

b) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için ambalaj doldurma oranı, %90’dan (v/v) az olamaz.

c) Domates salçasında siyah leke miktarı en çok 7 adet/10 g, domates püresinde ise en

çok 5 adet/10 g olur.

ç) Domates salçasının ve domates püresinin Hunter renk değeri (a/b) 1,8’den az olamaz.

Domates salçası ve domates püresi için Hunter renk analizi, 12 brikste gerçekleştirilir. Domates

püresinde briks değeri 12’den düşük ise; analiz ürünün kendi briks değerinde gerçekleştirilir.

d) Domates salçasının ve domates püresinin invert şeker miktarı, toplam kuru maddede

kütlece % 40 (m/m)’tan az olamaz.

e) Biber salçası ve biber püresinin invert şeker miktarı, toplam kuru maddede kütlece

en az % 35 (m/m), en çok % 70 (m/m) olur.

f) Domates salçasında Howard küf sayımında pozitif alan sayısı 60’ı geçemez.

g) Domates salçasının ve domates püresinin toplam asitlik miktarı; susuz sitrik asit cin-

sinden, toplam kuru maddede kütlece % 10’dan (m/m) fazla olamaz.

ğ) Biber salçası ve biber püresinde toplam asitlik miktarı; susuz sitrik asit cinsinden

toplam kuru maddede kütlece %4’ten (m/m) fazla olamaz.

h) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde % 10’luk HCl’de çözünmeyen kül oranı,

toplam kuru maddede % 0,3’ten (m/m) fazla olamaz.

ı) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde hammaddenin doğasından gelen tuz miktarı,

toplam kuru maddede kütlece %3’ü geçemez.

i) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde tuz miktarı, hammaddenin doğasından gelen

tuz miktarı da dahil olmak üzere toplam kuru maddede kütlece %5’i geçemez.

j) Domates salçası ve domates püresinde pH değeri en az 3,9; en çok 4,6 olur.

k) Biber salçasının pH değeri en az 4,6; en çok 5 olur.

l) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler birbirleri ile karıştırılarak piyasaya arz edilmez.
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Katkı maddeleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri,

30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı

Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere aroma verici ve aroma verme özel-

liği taşıyan gıda bileşenleri ilave edilmez.

Bulaşanlar

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,

29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Pestisit kalıntıları

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları,

29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun

olur.

Hijyen

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 tarihli ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157

3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kri-

terler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde 29/12/2011 tarihli ve 28157

3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden

Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygun ambalaj malzemeleri kullanılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan

hükümlere uymak koşuluyla hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilir.

Etiketleme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi, 29/12/2011 tarihli

ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme

Yönetmeliğinde yer alan hükümler ile birlikte aşağıdaki hükümlere de uygun olur:

a) İlave tuz hariç briksi %7’ nin üzerinde olan domates ürünleri ile ilave tuz hariç briksi

%9’un üzerinde olan biber ürünleri sos ve benzeri isimlerle adlandırılmaz. Domates salçası,

domates püresi, biber salçası ve biber püresi etiketlerinde tüketiciyi yanıltacak şekilde sos, do-

mates sosu, biber sosu gibi ürün isimleri yer almaz. Domates sosu olarak adlandırılan ürünlerin

etiketlerinde bu ürünlerin domates salçası ya da püresi olduğu izlenimini verecek domates ve

benzeri resimler ile biber sosu olarak adlandırılan ürünlerin etiketlerinde bu ürünlerin biber

salçası ya da püresi olduğu izlenimini verecek biber ve benzeri resimler yer almaz.
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b) Domates salçası ve biber salçası etiketlerinde diğer ürünlere üstünlük sağlayacak şe-

kilde özel, geleneksel, yöresel, ev tipi, köy tipi gibi ifadeler kullanılmaz.

c) Bu Tebliğ kapsamında üretilen ve ilave tuz hariç briksine göre ikili (duble) konsantre

ve üçlü (triple) konsantre olarak adlandırılacak olan domates salçalarının etiketleri üzerinde

bu ifadeler ürün adı ile aynı görüş alanında olacak şekilde belirtilir.

ç) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlerinde, ilave tuz hariç briks miktarı,

ürün adı ile aynı puntoda ve ürün adı ile aynı görüş alanında “en az % ….” şeklinde belirtilir.

d) Biber salçasına ait ürün etiketi üzerinde, salçanın acı ya da tatlı olduğu ürün adı ile

aynı görüş alanında olacak şekilde belirtilir.

e) Kabuk ve çekirdek gibi maddelerinden ayrılmadan elde edilen biber salçası etiket-

lerinde “kabuk ve çekirdek içerir” ifadesi yer alır.

f) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hammaddenin doğasından gelen tuz hariç

olmak üzere dışarıdan tuz ilave edilmesi halinde, ürün etiketlerinde ürün bileşenleri belirtilirken

“tuz ( en fazla % 5) ” ifadesi yer alır.

g) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hammaddenin doğasından gelen tuz hariç

olmak üzere dışarıdan tuz ilave edilmemesi halinde, ürün etiketlerinde ürün adı ile aynı görüş

alanında “ilave tuz içermez” ifadesi yer alır.

Taşıma ve depolama

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin depolanması ve taşınma-

sında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hüküm-

lerine uyulur.

Numune alma ve analiz yöntemleri

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve ana-

lizleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olur.

İdari yaptırım

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari

yaptırım uygulanır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda

işletmecileri 1/1/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından

piyasaya arz edilen bu Tebliğ kapsamındaki ürünler 1/7/2016 tarihine kadar piyasada buluna-

bilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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CUMARTESİ 
Sayı : 29030 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Adana 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/725 
Karar No : 2013/219 
5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 30/12/2013 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince yargılanması için hakkında görevsizlik 
kararı verilen Ömer ve Halife oğlu, 1985 doğumlu, Suriye-Halep-Haydariye nüfusuna, kayıtlı 
CUMA ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 4732 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
SAYI: 2014/178-2014/592 E K 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Fatmeh oğlu, 1980 Hama D.lu Suriye 

nüfusuna kayıtlı MOHAMMAD ALWASEL hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 22/04/2014 tarih ve 
2014/178 esas, 2014/592 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununun 3/18 maddesi uyarınca neticeten 3 yıl 1 ay hapis ve 100-TL adli para cezası ile 
cezalandırılmasına karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 
sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4733 

—— • —— 
Van 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No: 2010/168 
Müsadere talebine bağlı olarak mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması 

sonunda; 
Van Jandarma Komutanlığı emrinde iken TSK ile ilişikleri kesilen sanıklar 

Uzm.J.I.Kad.Çvş. Faruk YILMAZ ile Uzm.J.I.Kad.Çvş. Murat KARA hakkında Mahkememizin 
03/02/2014 tarih ve 2010/168 esas, 2014/27 karar sayılı ilamı ile mahkememizin görevsizliğine 
karar verilmiştir. 

Sanıkların açık kimlik ve adres bilgileri temin edilemediğinden gerekçeli karar 
kendilerine tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince 
gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün içerisinde temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşeceği; tebliğ olunur. 4734 
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Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/99 

Karar No : 2014/247 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 11/04/2014 tarihli ilamı ile hakkında beraat kararı verilen Marwan ve Maryam oğlu, 

18/09/1988 doğumlu LOJAIN ZAKARIA tüm aramalara rağmen bulunamamış, beraat kararı 

tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 4152 

—— • —— 

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/326 

Karar No : 2013/586 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2013/326 esas 2013/586 karar sayılı 10/12/2013 tarihli 

ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU 

HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a,b,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA 

KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Ruhi ve Rebiye 

oğlu, 01/10/1976 doğumlu, Kars, Merkez, Yeni mah/köy nüfusuna kayıtlı NEVZAT ÇAKMAK 

tüm aramalara rağmen bulunamamış, 10/12/2013 tarihli gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa 

geçirilmek üzere zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın zabta geçirilip onaylanması suretiyle 

Yargıtayda temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş olup, ilan olunur. 4153 

————— 
Esas No : 2008/233 

Karar No : 2009/1108 

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının izinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama, 

suçundan Mahkememizin 2008/233 esas 2009/1108 karar sayılı 31/12/2013 tarihli ek kararı ile 

245/1 maddesi gereğince; sanık Uğur KAÇMAZ'ın deneme süresi içinde kasten yeni bir suç 

işlediğinden 231/11 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 10 AY HAPİS, İNFAZ 

SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a,b,d,e), VELAYET 

HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile 

cezalandırılan Teffik ve Hülya oğlu, 21/03/1985 doğumlu, Manisa, Kula, İncesu mah/köy 

nüfusuna kayıtlı UĞUR KAÇMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, 31/12/2013 tarihli ek 

karar tebliğ edilememiştir. 

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa 

geçirilmek üzere zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın zabta geçirilip onaylanması suretiyle 

Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyizi kabil olmak üzere karar verilmiş olup, ilan olunur. 

 4154 
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Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/430 

KARAR NO : 2014/332  

DAVACI : K.H. 

KATILAN : AVAZ EBRAHIM ZADEH SANGARI, Hassan ve Mehrıban oğlu, 

23/06/1955 İRAN doğumlu, 

VEKİLİ : Av. MUSTAFA KONYAR. 

SANIK : MOHAMMAD ZAMANI, Hassan ve Mehriban oğlu, 22/05/1976 

İRAN doğumlu, 

SUÇ : Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma 

SUÇ TARİHİ : 24/06/2013 

SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARİHİ : 30/04/2014  

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Taksirle Bir 

Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce 

yapılan yargılama sonunda sanık hakkında neticeten 5271 sayılı CMK 231 maddesi gereğince 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli 

kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı 

ilan olunur. 4342 

—— •• —— 
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

ESAS NO : 2011/573 

KARAR NO : 2013/51 Müt. 

SANIK KİMLİĞİ : Mustafa BARAK, Musa ve Türkan oğlu, 01 Ocak 1978 doğumlu, 

Kayseri/Tomarza-Avşarsöğütlü Köyü nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 

55270169308. Hakkari/Çukurca-Köprülü 4’ncü Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı emrinde 

görevliyken terhisli 1981/1 tertip Jandarma Er. 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Jandarma Er Mustafa BARAK hakkında Van 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 11.01.2013 tarih ve 2011/573 esas, 

2013/51 Müt. karar sayılı duruşmasız işlere dair kararıyla; 

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesince 22.07.2011 tarih ve 

2011/573 esas, 2011/240 karar sayılı hükmü ile hükümlü Mustafa BARAK hakkında izin 

tecavüzü suçundan hükmolunan ON AY hapis cezasına ilişkin hükmün 5271 sayılı CMK.'nın 

231/5'inci maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün 5271 sayılı CMK.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231’nci maddesinin 

8’inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu 

süre içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

UYGULANMAMASINA, 

Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, 

kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 

DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 

YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü 

hakkında verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükümlünün yolda, nezarette, tutuklulukta ve hürriyeti sınırlayıcı bütün sürelerin 

TCK.'nun 63’üncü maddesi uyarınca ileride muhtemel hükmün açıklanması durumunda 

cezasından MAHSUBUNA, karar verilmiştir. 
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Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Mustafa BARAK'ın bulunamayışı nedeniyle 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı duruşmasız işlere dair 

karar Hükümlü Mustafa BARAK'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29’ncu, 30’ncu 

ve 31’nci maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra 

Hükümlü Mustafa BARAK'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içinde Hükümlü Mustafa BARAK tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1’nci 

maddesine göre itiraz başvurusu, Askeri Mahkememize, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere 

en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle 

yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3’ncü maddesi uyarınca kanun yoluna 

başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, bu şekilde yapılan itiraza Şırnak 23’ncü 

Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesince bakılacağı Hükümlü Mustafa 

BARAK'a ilanen tebliğ olunur. 4339 

————— 

ESAS NO : 2013/561 

KARAR NO : 2013/503 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : İbrahim ĞEREZ, Hasan ve Sultan oğlu, 21 Ekim 1979 doğumlu, 

Malatya/Pütürge, Sinan Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Bitlis/Adilcevaz ilçe Jandarma Komutanlığı 

emrinde görevliyken terhisli J.Er. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 42229722202 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli J.Er ibrahim ĞEREZ hakkında Van Jandarma 

Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 07.10.2013 gün ve 2013/561 Esas, 2013/503 

Karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

1 - Hükümlü J.Er. İbrahim ĞEREZ hakkında Askeri Mahkememizce izin tecavüzü 

suçundan 11.11.2009 tarih ve 2009/1748-1835 E.K sayılı karar ile verilen ve temyiz edilmemekle 

kesinleşen on ay hapis cezası hakkında, hükümlünün müsnet suç tarihinden önce işlemiş olduğu 

kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunması nedeniyle HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, 

2 - Hükümlü J.Er. İbrahim ĞEREZ hakkında Askeri Mahkememizce izin tecavüzü 

suçundan 11.11.2009 tarih ve 2009/1748-1835 E.K sayılı karar ile verilen ve temyiz edilmemekle 

kesinleşen on ay hapis cezasının, TCK'nın 50/1’nci ve 52’nci maddesi gereğince beher gün 

karşılığı takdiren 20-TL'den hesap edilip paraya çevrilerek, hükümlünün ALTI BİN (6000) TL. 

ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlü hakkında tayin olunan adli para cezasının TCK'nın 52/4’ncü maddesi gereğince 

Yirmi eşit taksit halinde aylık olarak hükümlüden tahsiline, taksitlerden birinin zamanında 

ödenmemesi halinde geriye kalan miktarın tamamının bir seferde hükümlüden TAHSİL 

EDİLMESİNE, ödenmeyen adli para cezasının HAPSE ÇEVRİLMESİNE, 

Hükümlü hakkındaki adli para cezasının ertelenmesine YER OLMADIĞINA, talebe 

uygun temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık İbrahim GEREZ'in bulunamayışı nedeniyle 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık 

İbrahim ĞEREZ'e tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri 

gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık İbrahim ĞEREZ'e 

tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık 

İbrahim ĞEREZ tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1’nci maddesine göre temyiz isteminin, 

Askeri Mahkememize, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye 
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veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı 

Kanunun 197/3’ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri 

Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de 

olabileceği, bu şekilde gerekçeli kararın temyiz edilebileceği Sanık İbrahim ĞEREZ'e ilanen 

tebliğ olunur. 4340 

————— 

ESAS NO : 2013/609 

KARAR NO : 2013/507 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Mehmet Ali PARMAKSIZ, Ramazan ve Lütfiye oğlu,11 Kasım 

1981 doğumlu, Şanlıurfa/Merkez, Yenimahalle mahalle nüfusuna kayıtlı. Van/Erciş 10'ncu 

Motorlu Piyade Tugay 1'inci Piyade Tabur 1'inci Piyade Bölük Komutanlığı emrinde görevli 

Piyade Er (1982/3) tertip iken terhisli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 61195379326 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli P.Er Mehmet Ali PARMAKSIZ hakkında Van 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 08.10.2013 gün ve 2013/609 Esas, 

2013/507 Karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

1 - Hükümlü Mehmet Ali PARMAKSIZ hakkında Askeri Mahkememizce üste fiilen 

taarruz suçundan 07.02.2006 tarih ve 2006/75-7 E.K sayılı karar ile verilen ve temyiz 

edilmemekle kesinleşen beş ay hapis cezası ve 29.12.2005-07.02.2006 tarihleri arasındaki 

sürelerin mahsubu hakkında, hükümlünün müsnet suç tarihinden önce işlemiş olduğu kasıtlı bir 

suçtan mahkûmiyetinin bulunması nedeniyle HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, 

2 - Hükümlü Mehmet Ali PARMAKSIZ hakkında Askeri Mahkememizce Üste Fiilen 

Taarruz suçundan 07.02.2006 tarih ve 2006/75-7 E.K sayılı karar ile verilen ve temyiz 

edilmemekle kesinleşen beş ay hapis cezasının, TCK'nın 50/1'inci ve 52'nci maddesi gereğince 

beher gün karşılığı takdiren 20-TL'den hesap edilip paraya çevrilerek, hükümlünün ÜÇ BİN 

(3000) TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlü hakkında tayin olunan adli para cezasının TCK'nın 52/4'üncü maddesi gereğince 

YİRMİ eşit taksit halinde aylık olarak hükümlüden tahsiline, taksitlerden birinin zamanında 

ödenmemesi halinde geriye kalan miktarın tamamının bir seferde hükümlüden TAHSİL 

EDİLMESİNE, ödenmeyen adli para cezasının HAPSE ÇEVRİLMESİNE, 

Hükümlü hakkındaki adli para cezasının ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

3 - Hükümlünün tutuklulukta geçirdiği 29.12.2005-07.02.2006 tarihleri arasındaki sürelerin 

günlüğü 100 TL'den olmak üzere hükmolunan adli para cezasından TCK'nun 63'üncü maddesi 

uyarınca MAHSUBUNA, talebe uygun temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Mehmet Ali PARMAKSIZ'ın bulunamayışı 

nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm 

Sanık Mehmet Ali PARMAKSIZ'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. 

maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Mehmet 

Ali PARMAKSIZ'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde Sanık Mehmet Ali PARMAKSIZ tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1’nci maddesine göre 

temyiz isteminin, Askeri Mahkememize, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın 

Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, 

ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3’üncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri 

Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyan ile de olabileceği, bu şekilde gerekçeli kararın temyiz edilebileceği Sanık 

Mehmet Ali PARMAKSIZ'a ilanen tebliğ olunur. 4341 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No  : 2013/270 

Karar No : 2013/662 

Üste Fiilen Taarruz suçundan sanık; Harun ve Yasemin oğlu, 1991 Doğ.lu Ağrı, Patnos, 

Merkez Nfs.Kyt.lı, Eren IŞIK hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 14.11.2013 gün ve 

2013/270-662 E/K sayılı kararıyla; 

Sanık P.Er Eren IŞIK' ın 15.07.2012 tarihinde P.Onb. Kamuran MISIRCI' ya karşı "Üste 

Fiilen Taarruz" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.CK.nun 91/1'inci maddesinin 

"az vahim hal cümlesi" gereğince takdiren asgari hadden ALTI AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği anlaşıldığından cezasından 5237 Sayılı 

TCK.nun 29 ncu maddesi uyarınca 3/4 oranında indirim yapılarak BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep olarak kabul edildiğinden 

hükmolunan cezadan 5237 Sayılı T.C.K.nun 62 nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında 

indirim yapılması sonucu BİR AY YEDİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5271 Sayılı C.M.K.' nun 231 nci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç işlememiş 

olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç işlemekten 

çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı C.M.K.' nun 231/7 inci fıkrası nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis 

cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

5271 Sayılı C.M.K.' nun 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 

belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.' nun 231/10 uncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten 

yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülere uygun davranıldığı 

takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar 

verileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE, 

5271 Sayılı C.M.K.' nun 231/11 inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa 

BİLDİRİLMESİNE, 

353 s. Yasanın 197 ve 202, CMK.'nın 231/12'nci maddeleri uyarınca kararın tebliğinden 

itibaren bir hafta içerisinde Mahkememize veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle veya 

tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapılacak sözlü müracaatla, asker kişiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri kurum amirine veya tutuklular yönünden 

zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı 

veya sözlü müracaatla İstanbul- Kuzey Deniz Saha K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık 

olmak üzere, sanığın YOKLUĞUNDA, karar verilmiş olup; 

Sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit 

olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 

 4070 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz, İhtiyacına binaen aşağıya bilgileri çıkarılmış hizmet alımı işleri açık ihale 

usulü ile belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk 

Cd. No. 89    45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği Türü Miktarı 

İhale 

Kayıt No 

Dosya 

No 

İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1 

Dereköy  Lavvar Tesisi Ürün Silolarından 

+18 mm, 10-18 mm ve 0,5-10 mm olmak 

üzere 525.000 Ton Kömürün , Miks ve 0,1-

0,5 mm 525.000 Ton olmak üzere Toplam 

1.050.000 Ton Kömürün Stok Sahalarına 

Taşınması ve Boşaltılması 

2014-66313 
2014-

1122 

25.06.2014 

15:00 

350 

Takvim 

günü 

2 

Dereköy lavvar Stoklarından, Torbalama 

Tesisinden ve Stoklardan 30.000 Ton 

Kömürün İstasyon Vagon Yükleme 

Tesislerine ve G Noktasına Taşınması ve 

Boşaltılması İşi 

2014-66230 
2014-

1121 

25.06.2014 

14:00 

200 

Takvim 

günü 

 

b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

(Soma/MANİSA)’dır. 

c) İşin süresi : 1. Sütundaki 350, 2. Sütundaki ihale içinse 200 takvim 

günüdür 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu 

Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No. 89   45500 

Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanı ise, Her iki ihale içinde 100 TL karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 1 ve 2.sıradaki 

ihaleler için 60 takvim günü olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 5093/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile Vakıflar Meclisinin 03.03.2014 tarihli ve 21491294-

050.01-92/93 sayılı kararı gereği kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir. 

İLİ : Antalya 

İLÇESİ : Muratpaşa 

MAHALLESİ  : Kızıltoprak 

ADA NO : 7224 

PARSEL NO : 7 

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.932,00 m2 

VASFI : Arsa 

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 2.399.800,00-TL 

(İkimilyonüçyüzdoksandokuzbinsekizyüzTürkLirası) 

  (Bu bedel inşaat maliyeti tutarıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 71.994,00 TL 

  (YetmişbirbindokuzyüzdoksandörtTürkLirası) 

  (Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil 

etmektedir.) 

İHALENİN YERİ : Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Haşim İşcan 

Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı Kat:1 

Muratpaşa / ANTALYA 

İHALE TARİH VE SAATİ : 10/07/2014 Perşembe günü saat 14:00’de 

İŞİN KONUSU : Yukarıda özellikleri belirtilen, Antalya İli, 

Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan, 

mülkiyeti Muratpaşa Vakfına ait, tapunun 7224 ada, 

7 no.lu parselinde kayıtlı taşınmaz; 

1 - Mevcut mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan en az C Bloğun tamamı olan (1), 

(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), nolu daireler, A Bloktan (4), (6), (7) nolu daireler olmak 

üzere toplam 13 adet daireye ilaveten 1.000.-TL (Bin TürkLirası) nakit paranın Vakfına verilmesi, 

2 - 3194 sayılı İmar Kanunu gereği olması halinde terk edilecek kısımların bila bedel terk 

edilmesi, imar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında Vakfına 

yansıtılması, 

3 - Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak 

kaydı ile proje müellifine işin yüklenicisince ödenmesi, 

4 - İşe ait uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli her 

türlü izin ve onayın alınması, onay gereği yapılacak imalatlar ile konuya ilişkin her türlü masrafın 

işin yüklenicisince karşılanması, 

5 - Parsel üzerindeki yapıların yüklenici tarafından bila bedelle yıkılarak taşınmazın 

inşaata hazır hale getirilmesi, 

6 - Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi, şartlarıyla 

üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk 

Caddesi, Vakıf İşhanı Kat: 1 ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

hizmet binasında görülebilecek, istenildiğinde temin edilebilecektir. İrtibat için: Tel: 0 242 244 13 

94-95 Faks: 0242 248 96 44 
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II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binasında toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 6. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Şekli ve İçeriği şartnamenin 5. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, 

şartname eki örneğine uygun teklif mektubu ve teklifini belirtir pay puan cetvelini koyacakları iç 

zarf, 

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ihale yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

d.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 71.994,00 TL tutarında 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış, limit içi, süresiz geçici 

teminat mektubunu veya Bölge Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesindeki 

TR230001500158007285545853 nolu hesabına yatırılmış ve işin adının açıkça belirtilmiş olduğu 

geçici teminat banka dekontunu,) 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname eki örneğine uygun noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesi, 

h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir ekli örneğine uygun banka referans mektubu ve eki teyit yazısı. Banka referans 

mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. 

ı) İhale yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını 

gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti) 

j) İhale yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter 

onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi) 

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartname eki 

örneğine uygun yazılı beyanı. 

l) Şartname eki örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi. 

(Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

vermek zorundadır.) 
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Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 
isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 
geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

VI. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, vergiler dahil tüm giderler ihale üzerinde 
kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VII. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 4961/1-1 

—— • —— 
DEMİRCİÖREN, KÖPRÜÖREN, AZOT-I İSTASYONLARI VE TAVŞANLI-EMİRLER 

ARASI KM. 70+000 DE FİGÜRE HALDE BULUNAN 100.000 M³ BALASTIN BALAST (FB.) 
VAGONLARINA YÜKLENMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)  HİZMET ALIM İŞİDİR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/65466 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 
Demirciören, Köprüören, Azot-I İstasyonları ve Tavşanlı-Emirler arası km. 70+000 de 

Figüre Halde bulunan 100.000 m³ balastın balast vagonlarına yüklenmesi (Teknik Şartnameye 
göre)  hizmeti satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 27/06/2014 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 5096/1-1 
—— • —— 

ANKARA KAN BAĞIŞI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI 
TADİLAT İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Ankara Kan Bağışı Merkezi yeni hizmet binası tadilat, 

bakım onarım yaptırılması işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif 
alınmak suretiyle yapılacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler ve ihale dokümanlarını, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA (0 312 293 62 00) adresinden 250, 00 TL 
karşılığında temin edebilecekler 

4 - İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmalar tekliflerini en geç 07.07.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 07.07.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 5104/1-1 
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DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Gurup Müdürlüğünden: 

Grup Müdürlüğümüzce tesis edilen 154 kV S.Bölge-Elmalı Enerji nakil hattı altında kalan 

ve Finike Orman İşletme Müdürlüğünden satın alınan 4 parti dikili orman ağaçları açık arttırma 

ile satışa sunulmuştur; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası 

(Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü 

Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre satışı 

yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Satış Kayıt Numarası : 2014/03 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Fabrikalar Mah.3051 Sok. Kepez/ANTALYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 242 346 5055 - 0 242 345 4900 

c) Elektronik posta adresi : 19grup.satinalma@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu satış işinin 

Niteliği, türü ve miktarı 

 

Deponun Adı Parti No Cinsi Adet M3 İstif No Satış Tutarı 

Finike 1 Çz.Dikili Ağaç 2611 1309,355 2-3 92.309,53 

Aykırıçay 2 Çz.Dikili Ağaç 1853 982,480 11-12-13 103.573,04 

Aykırıçay 3 Çz.Dikili Ağaç 1409 1123,677 28 131.369,08 

Aykırıçay 4 Çz.Dikili Ağaç 398 336,696 29 38.050,01 

TOPLAM 6271 3752,208  365.301,66 TL 

 

3 - Satış İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü - 

İhale Toplantı Salonu - Fabrikalar Mah. 3051 Sok. 

Kepez/ANTALYA 

b) Tarihi ve saati : 23/06/2014 - 10:00 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz banka hesabına yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 

d) Adres, telefon ve faks beyanı 

5 - İhale dokümanı TEİAŞ 19.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve 

Ticaret Şefliği) Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA adresinde görülebilir ve 

VAKIFBANK 100 YIL ŞB: IBAN NO: TR87 0001 5001 5800 7285 3736 90 nolu banka 

hesabına 50,00 TL (Elli Türk Lirası) yatırarak dekont karşılığı alınabilir. 

6 - Teklif zarfları en geç 23/06/2014 Salı günü saat 10:00’a kadar 19. İletim Tesis ve 

İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA 

adresine elden teslim edilecektir. 
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7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 10/08/2014 tarihinden 

önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

8 - İsteklilerin ihaleden evvel satış dosyasını, satışa konu ağaçları, bunlara ait dikili ağaç 

tutanaklarını, yol, köprü, rampa vs. gibi hususları incelemiş olması şarttır. Bu incelemeyi 

yapmadan ihaleye iştirak edenler de incelemeyi yapmış kabul olunacaktır. 

9 - 5531 sayılı Kanun'un getirdiği orman mühendisi çalıştırma yükümlülüğü kabul 

ederler. 

10 - Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

11 - Belgelerin asılları veya noterden tasdikli suretleri ibraz edilecektir. 

12 - Satışı yapılacak malzeme için tamamı için teklif verilebilir. Kısmi teklif verilemez. 

 5065/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 

sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) 

takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit 

edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 

 

 
Kadro Unvanı-Adedi 

 

Fakülte-Bölüm Prof. Doç. 
Yrd. 

Doç. 
Aranan Nitelik 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Gıda Mühendisliği 1 1 1 
Analitik Kimya alanında doktora 

yapmış olmak 

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr 

 5153/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2013 yılı gayri safı geliri 257.562,09.-TL. olan ikinci sınıf Manavgat Üçüncü Noterliği 

03.08.2014 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 

bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 5094/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Gaziantep 

Dokuzuncu Noterliği 01.08.2014 ve Mersin Üçüncü Noterliği 05.08.2014 tarihlerinde yaş tahdidi 

nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

Sıra No Noterliğin Adı 2013 Yılı Gayrisafi Gelirleri 

1 Gaziantep Dokuzuncu Noterliği 1.383.451,51.-TL. 

2 Mersin Üçüncü Noterliği 1.018.304,25.-TL. 

 5095/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84220/24 nolu kesin parselasyon planı Belediye 

Encümenimizin 27.03.2014 tarih ve 635/925 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilan 

tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 

ADA/PARSEL MEVKİİ 

   60496/5-6 YEŞİLEVLER 

   60509/1-2-3 YEŞİLEVLER 5106/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 30L3 pafta, 704 ada, 28 parsel üzerindeki 106018 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Ahmet ATEŞ (Denetçi No:6330, Oda Sicil No: 21318) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2014 tarih ve 

E.2013/1648-K.2014/652 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı Ahmet ATEŞ hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işlemi 04.06.2014 tarih ve 4685 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5091/1/1-1 

————— 

Birikim Yapı Denetim A.Ş.‟nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Oğuz 

KONAN (Oda Sicil No: 55333) hakkında 11.07.2008 tarihli ve 26933 sayılı Resmi Gazete ilanı 

ile tesis edilmiş işlemlerle ilgili olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 30.10.2008 tarih ve 

E.2008/2001 sayılı “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması” kararı doğrultusunda söz 

konusu işlemlerin yürütmesi 17.12.2008 tarihli ve 27083 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

durdurulmuş, aynı Mahkemenin 15.01.2009 tarihli ve E.2008/2001-K.2009/46 sayılı “dava 

konusu işlemin iptali” kararı doğrultusunda 13.02.2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmi Gazete ilanı 

ile adı geçen hakkındaki işlemler iptal edilmiştir. 

İptal Kararı’na karşı Bakanlığımızca yapılan temyiz talebi yerinde görülerek, Danıştay 6. 

Dairesinin 09.06.2009 tarihli ve E.2009/1791-K.2009/7034 sayılı kararı ile zikredilen Mahkeme 

kararının bozulmasına karar verilmiştir. “Bozma Kararı” doğrultusunda, ilgili hakkında 

11.07.2008 tarihli ve 26933 sayılı Resmi Gazete ilanı ile başlatılan 17.12.2008 tarihli ve 27083 

sayılı Resmi Gazete ilanı kesintiye uğrayan işlemin kaldığı yerden devam edilmesine 16.10.2009 

tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazete ilanı ile başlanılmıştır. 

Danıştay 6. Dairesinin “Bozma Kararı” üzerine Ankara 10.İdare Mahkemesinin 

16.12.2009 tarihli ve E.2009/2116-K.2009/2325 sayılı direnme kararı ile tekrar “İptal Kararı” 

verildiğinden adı geçenle ilgili olarak, Oğuz KONAN hakkında 11.07.2008 tarihli ve 26933 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen işlem 13.03.2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

iptal edilmiştir. 

Ankara 10. İdare Mahkemesinin ‘Israrlı İptal Kararı’na” karşı Bakanlığımızca yapılan 

temyiz talebi yerinde görülerek, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 11.12.2013 tarihli ve 

E.2010/823-K.2013/4468 sayılı kararı ile zikredilen Mahkeme kararının bozulmasına karar 

verilmiş olup, “Bozma Kararı” doğrultusunda, Oğuz KONAN hakkında mahkeme kararlarının 

uygulanması ile geri alınan dava konusu geçici faaliyet durdurma işleminin yeniden uygulamaya 

konulması 04.06.2014 tarih ve 4684 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5091/2/1-1 

————— 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 134 ada, 10 parsel üzerindeki 642868 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Hersek Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Musa İZCİ (Denetçi No: 15954, Oda Sicil No: 23692) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulun 16.04.2014 tarihli ve Y.D. 

İtiraz No: 2014/2170 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 02.12.2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Musa İZCİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 05.06.2014 tarihli 

ve 4713 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 5091/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir İli, Tire İlçesi, 57 ada, 13 parsel üzerindeki 542425 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4674 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5092/1/1-1 

————— 

05.04.2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İzmir ili, Dikili ilçesi, Salihler 

Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki 220264 YİBF üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan Osman AKKOCAOĞLU, Ali KARALI, Gürsun ÖZEN, 

Mustafa Kemal HIZAL ve Birol YILDIRIM’ın Bakanlığımız aleyhine açtıkları davalarda, ilgili 

İdare Mahkemelerince dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” ve “işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden” 19.01.2013 tarihli 28533 sayılı, 13.12.2012 tarihli 28496 sayılı, 22.03.2013 

tarihli 28595 sayılı, 21.08.2013 tarihli 28742 sayılı, 02.01.2014 tarihli 28870 sayılı, 09.05.2013 

tarihli 28642 sayılı, 10.04.2013 tarihli 28614 sayılı ve 27.11.2013 tarihli 28834 sayılı Resmi 

Gazete ilanları ile dava konusu işlemin dava açan kişilerle ilgili kısmının yürütmesi durdurulmuş 

ve iptal edilmiştir. Anılan yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarına gerekçe gösterilen işlem 

eksikliği giderildiğinden, geçici faaliyet durdurma cezaları kesintiye uğrayan Osman 

AKKOCAOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3022, Oda Sicil 

No:12221) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 289 günlük ceza süresinin 

düşülerek 76 (yetmişaltı) gün süre ile, Ali KARALI’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 13977, Oda Sicil No:33977) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına 

kadar çekilen 252 günlük ceza süresinin düşülerek 113 (yüzonüç) gün süre ile, Gürsun ÖZEN’in 

(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7496, Oda Sicil No:5639) ceza 

süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 252 günlük ceza süresinin düşülerek 113 

(yüzonüç) gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, Mustafa Kemal 

HIZAL’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109) ceza 

süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 351 günlük ceza süresinin düşülerek 14 

(ondört) gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, durdurma süresinin 

Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Birol YILDIRIM’ın (Elektrik Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10066, Oda Sicil No:6603) İdare Mahkemesince 

hükmedilen iptal kararının ilan edildiği tarihte ceza süresini tamamlamış olması nedeniyle 

denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması işleminin Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim 

kayıtlarına işlenmesi Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4675 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5092/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yenişar Yapı Denetim Ltd, Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir ili, Buca ilçesi, 210-1a pafta, 50057 ada, 4 parsel üzerindeki 512608 YİBF  nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125545 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret 

Odasına kayıtlı 565 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yenişar Yapı Denetim Ltd, Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Semih YENİŞAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 11782, Oda Sicil No:26155), sorumlu denetim elemanları Mehmet Gündüz ÜNLÜ 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9750, Oda Sicil No:4534), Nurettin 

YAZICIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4414, Oda Sicil No: 1204) 

ve Baykal ÇAYGÖZ' ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:17814) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 02.09.2010 tarih ve 27690 sayılı, 

05.03.2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak 

durdurulan, 565 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Yenişar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı 

Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer 

alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve 

izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 565 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 

4679 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5092/3/1-1 

————— 

Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 6181 ada, 16 parsel üzerindeki 520044 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 111854-MRK Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına 

kayıtlı 744 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu 

denetim elemanları M. Kemal EMÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:779, Oda Sicil No:29571), Vahit AYDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:13387, Oda Sicil No:9261) ve Emirhan YAZGAN’ın (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58806) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4678 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5092/4/1-1 

————— 

MKM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, 204 ada, 31 parsel üzerindeki 751724 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2498 Ticaret Sicil No ile Niksar Ticaret Odasına 
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kayıtlı 1362 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MKM Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş 

ortağı veya yetkilisi Korkmaz TASLAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 17954, Oda Sicil No: 43111), Mustafa ÖZLÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 17310, Oda Sicil No: 5991), sorumlu denetim elemanları Korkmaz TASLAK (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17954, Oda Sicil No: 43111), Mustafa 

ÖZLÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17310, Oda Sicil No: 5991), Metin 

ÇELİKDELEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17460, Oda Sicil No: 

13067), Osman YEDİYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76613) ve 

Okan GELBAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86331) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.06.2014 

tarihli ve 4677 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5092/5/1-1 

————— 

Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Manisa İli, Salihli İlçesi, 2522 ada, 9 parsel üzerindeki 670873 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin, 4. fıkrasının ve (l) bendindeki hükümlerde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12882 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 

1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Fehmi Levent ONGUNER (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

41233), sorumlu denetim elemanları Namık İSTANBULLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 10076, Oda Sicil No: 28762), Aytaç SAVAŞ OVA (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16912, Oda Sicil No: 23072), Abdullah Veysel ÇELİK (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80382) ve Barış İLBAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 43028) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 

süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici 

olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı, 

02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak 

durdurulan, 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı 

Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer 

alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve 

izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1176 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli 

ve 4676 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5092/6/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri 

fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet 

belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet 

hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 

 

FİRMANIN ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

KARDEŞLER PETROL ÜRÜN. 

NAK. HAFR. İNŞ. GIDA SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. ÇANKIRI 

TS 11939 
06-HYB-

2347 
04.04.2014 Talimata Aykırılık 

DAĞCEY OTOM. LPG. SİS. 

MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12664-1 
06-HYB-

2810 
07.04.2014 Firma İsteği 

HASAN KARACAN ÖZEL EĞT. 

ÖĞR. YAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 11847 06-HYB-536 08.04.2014 Firma İsteği 

DENİZLİ SANAYİ GAZLARI 

LTD. ŞTİ.-OSTİM ŞUBESİ 

ANKARA 

TS 13071 
06-HYB-

2682 
09.04.2014 Firma İsteği 

KALE BÜRO MAKİNALARI TİC. 

LTD. ŞTİ.ANKARA 
TS 12125 

06-HYB-

1944 
10.04.2014 Firma İsteği 

TERA ELEKT. İNŞ. TEKS. SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 10079 

TS 12498 

TS 10956 

06-HYB-

3298 
11.04.2014 Firma İsteği 

FSM AKARYAKIT PET. İNŞ. 

TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 11939 

TS 12663 

TS 12820 

06-HYB-

2083 
21.04.2014 Firma İsteği 

NASE TEMSİLCİLİK TAAH. İTH. 

İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ. ANKARA 

TS 13082 

TS 13078 

06-HYB-

3282 
21.04.2014 Firma İsteği 

FATİH KOLLEKTİF 

ANKARA 
TS 11939 

06-HYB-

1737 
24.04.2014 Firma İsteği 

LİMANSAN İNŞ. PET. NAK. 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-

GÖLBAŞI ŞUBESİ ANKARA 

TS 12663 

TS 12820 

TS 11939 

06-HYB-

3964 
28.04.2014 Firma İsteği 

ANKARA AÇIK CEZA İNFAZ 

KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

KRİTER 

58 

06-HYB-

1464 
29.04.2014 Firma İsteği 

ATASOY PETROL TARIM 

ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 11939 
06-HYB-

1642 
30.04.2014 Firma İsteği 

ORSA TELEFON TAAH. TİC. 

LTD. ŞTİ. ANKARA 
TS 12739 06-HYB-816 30.04.2014 Firma İsteği 

TURELSAN ELEKT. OTOM. 

LPG. İML. İTH. İHR. SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 12664-1 06-HYB-982 07.05.2014 Firma İsteği 
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FİRMANIN ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

YÜKSEL ELEKTRONİK-

YÜKSEL POLAT ANKARA 
TS 10956 

06-HYB-

1472 
07.05.2014 Firma İsteği 

DATALİNKS BİLİŞİM A.Ş.-

ANKARA ŞUBESİ ANKARA 

TS 13242 

TS 12498 

06-HYB-

3857 
22.05.2014 Firma İsteği 

İBRAHİM GÜRBÜZ-GÜRBÜZ 

PETROL TİC. VE NAK. 

ANKARA 

TS 11939 
06-HYB-

2773 
28.05.2014 Firma İsteği 

NATUREL VETERİNERLİK 

GIDA HAYVANCILIK PAZ. 

TURZ. İNŞ. EML. İTH. İHR. SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 8358 
06-HYB-

3775 
02.06.2014 Firma İsteği 

FORM ENDÜSTRİ TESİSLERİ 

SAN. A.Ş. ANKARA 
TS 12850 06-HYB-19 03.06.2014 Firma İsteği 

ÖZER TUR. TAŞ. İNŞ. KUY. SİG. 

ARA. OTOM. SAN. TİC. İTH. VE 

İHR. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 12257 

KRİTER 

265 

06-HYB-669 04.06.2014 Firma İsteği 

AYDOĞANLAR OTOMOTİV 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 
TS 12047 06-HYB-698 05.06.2014 Firma İsteği 

İTT İNTERNET TASARIM TEK. 

TEL. ELEK. ELEKT. MÜH. LTD. 

ŞTİ. ANKARA 

Ts 13164 06-HYB-708 05.06.2014 Firma İsteği 

SÖZCÜ YAYINCILIK PAZ. SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 
TS 11894 

06-HYB-

1198 
10.04.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

PRO-SER OTOM. SAN. TİC. 

LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 12047 

TS 12664-1 

06-HYB-

1269 
11.04.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

İLHAM SATILMIŞ-ÖNCÜ LİFT 

ELİT ASANSÖR ANKARA 

TS EN 

13015+A1 

TS 12255 

06-HYB-

3024 
05.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

MİSSETHON DANIŞMANLIK 

VE EĞİT. HİZ. İTH. İHR. LTD. 

ŞTİ. ANKARA 

TS 13082 

TS 13078 

06-HYB-

3319 
06.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

ARİFBEY ISI SİSTEMLERİ 

MAK. İML. PRO. DOĞ. İNŞ. 

EML. GIDA İTH. İHR. SAN. TİC. 

LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS12676 
06-HYB-

3214 
08.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

TİMTES İNŞAAT TESİSAT SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 12823 

KRİTER 

262 

06-HYB-

1437 
12.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

ARGETE YAZILIM BİLİŞİM 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 13149 
06-HYB-

3314 
20.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

BAŞARI BİLGİ İŞLEM ELEKT. 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12845 

TS 12739 

TS 10956 

TS 12540 

TS 12713 

06-HYB-

3224 
20.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 
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FİRMANIN ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

BATUHAN MAKİNE İÇ VE DIŞ 

TİC. ELEK. ELEKT. İTH. İHR. 

SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 10079 

TS 12683 

TS 13273 

06-HYB-

2806 

20.05.2014 Ara Kontrol 

Olumsuz 

BSB ELEKTRONİK TİC. LTD. 

ŞTİ. ANKARA 

TS 13149 06-HYB-

3299 

20.05.2014 Ara Kontrol 

Olumsuz 

ÇÖZÜMEVİ ELEKT. MED. BİL. 

KIRT. İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ. ANKARA 

TS 13242 

TS 12540 

TS 12498 

KRİTER 

124 

06-HYB-

3245 
20.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

DAYLAN SPOR MALZ. İÇ VE 

DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 12845 

TS 13243 

TS 12427 

KRİTER 

124 

06-HYB-

1248 
20.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

MEHMET MURAT GÜRBÜZ-

MURAT TEKNİK TİCARET 

ANKARA 

TS 10079 
06-HYB-

2041 
20.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

 

PRO-SES DONANIM HİZ. BİL. 

ELEKT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 12498 
06-HYB-

9473 
20.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

UTEK ASANSÖR GIDA MÜH. 

İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. 

LTD.ŞTİ. ANKARA 

TS 12255 

TS EN 

13015+A1 

06-HYB-

1921 
20.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

ADA MÜH. İNŞ. MAK. TUR. 

TAŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 10079 

TS 12850 

06-HYB-

1520 
20.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

POLER OTOMOTİV SAN. TİC. 

LTD. ŞTİ. ANKARA 
TS 12664-1 

06-HYB-

1204 
20.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

EMRAH ÇEKİÇ SERVİS PLUS 

VİP BEYAZ EŞYA SERVİSİ 

ANKARA 

TS 10079 

TS 12850 

TS 12843 

06-HYB-

2802 
27.05.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

AGROPLUS YATIRIM 

DANIŞMANLIK İNŞ. MAK. 

NAYV. TAAH. İTH. İHR. SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 13082 

TS 13078 

06-HYB-

3466 
04.06.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

BAŞER OTOMOTİV PETROL VE 

GIDA ÜR. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12047 06-HYB-193 04.06.2014 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

ARAL ELEK. ELEKT. İNŞ. 

TAAH. İML. İTH. PAZ. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12355 06-HYB-199 04.06.2014 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

EMRE MAKİNA VE SERVİS İNŞ. 

TURZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 10079 
06-HYB-

3493 
04.06.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 
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FİRMANIN ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

İNFOBİZ İŞ ZEKASI YÖNETİM 

MÜH. ELEKT. BİL. İNŞ. VE TİC. 

PAZ. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 13149 
06-HYB-

2565 
04.06.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

EA YAZILIM BİLGİSAYAR TİC. 

İTH. İHR. LTD. ŞTİ. ANKARA 
TS13149 

06-HYB-

1091 
04.06.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

TEK-CANLAR GRUP ASANSÖR 

TURZ. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ. ANKARA 

TS 12255 

TS EN 

13015+A1 

06-HYB-

3485 
04.06.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

ETKİN HAREKETLİ PLATFORM 

İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12255 

TS EN 

13015+A1 

06-HYB-

3549 
04.06.2014 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

ASİSA ASANSÖR MAK. OTOM. 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS EN 

13015+A1 

TS 12255 

06-HYB-

1309 
05.05.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

ENTEL ENERJİ VE 

TELEKOMÜNİKASYON SİS. 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-

ANKARA ŞUBESİ 

ANKARA 

TS 12040 06-HYB-739 05.05.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

POLER OTOM. SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ. ANKARA TS 12047 
06-HYB-

1315 
05.05.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

UDM MEDİKAL İNŞ. TURZ. 

ELEKT. GIDA İTH. İHR. TAAH. 

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12426 
06-HYB-

2987 
05.05.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

DSB-GÖKSU GIDA VE TURZ. 

TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 8985 
06-HYB-

2503 
05.05.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

FARCO BİLİŞİM VE İLETİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 13242 

TS 13164 

TS 12540 

TS 12498 

06-HYB-

3478 
05.05.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

5M SOSYAL HİZ. İNŞ. GIDA 

ELEKT. TEK. TAŞ. OTOM. SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 12866 

TS 12867 

TS 12706 

TS 12868 

06-HYB-

3480 
05.05.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

ÇEKOSAN MÜH. MİM. MOB. 

İNŞ. MET. SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ. ANKARA 

KRİTER 

21 

06-HYB-

2090 
05.05.2015 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

SPARK KALİBRASYON 

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 13201 
06-HYB-

1570 
05.05.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 
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FİRMANIN ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

KARADAĞ YAPI MED. TEKS. 

MOB. AYAK. TEM. TURZ. TİC. 

LTD. ŞTİ.-SARAY ŞUBESİ 

ANKARA 

TS 13005 

TS 12487 

06-HYB-

1809 
05.05.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

NAİL OLCAY-ATESE SAĞLIK 

HİZMETLERİ ANKARA TS 12426 
06-HYB-

3482 
05.05.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

LİKYA SAĞLIK ÜRÜN. DAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA TS 12426 
06-HYB-

3008 
05.05.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

NEZİROĞLU MOTORLU 

ARAÇLAR TİC. LTD. ŞTİ.-

ISUZU İSTANBUL YOLU 

PLAZA ŞUBESİ ANKARA 

TS 12664-1 

TS 12047 
06-HYB-598 04.06.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

CAN SAYAR – CAN 

ELEKTRONİK ANKARA TS 10079 
06-HYB-

3021 
04.06.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

METİN ALTERNATİF ENERJİ 

SİS. MED. MÜH. ELEK. PAZ. 

ASAN. İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12255 

TS EN 

13015+A1 

06-HYB-

3498 
04.06.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

SANMAR GIDA TURZ. PET. 

NAK. KUY. SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ. ANKARA 

TS 11939 
06-HYB-

3500 
04.06.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

NETLİFT ASANSÖR İMALAT 

MONTAJ İNŞ. TAAH. OTOM. 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 12255 

TS EN 

13015+A1 

06-HYB-

3508 
04.06.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

AKI TEMİZLİK PEYZAJ 

PERSONEL DESTEK HİZ. İNŞ. 

OTOM. TURZ. SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ. ANKARA 

TS 12524 

TS 12866 

TS 12867 

TS 12706 

TS 12868 

06-HYB-

3509 
04.06.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

ÖNCÜ HAZIR GIDALAR SAN. 

VE TİC. A.Ş-ANKARA ŞUBESİ 

ANKARA 

TS 9433 
06-HYB-

3495 
04.06.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

ARAS ASANSÖR YÜRÜYEN 

MERDİVEN ELEKT. SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 

TS 12255 

TS EN 

13014+A1 

06-HYB-

1341 
05.06.2014 

Belge Yenileme 

Talebinde 

Bulunmadığından 

 5090/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5112/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5113/1/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5113/2/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5113/3/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5113/4/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5114/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5115/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5116/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5117/1/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5117/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.20 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— İçişleri Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

— Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— 2014 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— 2014 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği (No: 2014/6)

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

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


